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Förord 

Ämnet till uppsatsen har från start inneburit stora mängder information och olika sätt på vilka 

uppsatsen hade kunnat utformas. Syftet med uppsatsen har länge varit oklart samtidigt som 

detta var grunden till varför uppsatsen skrevs och utformades som den gjorde. De flera nivåer 

inom vilka uppsatsen befinner sig vad gäller gruvetablering och riksintresseanalyser, regionalt 

och nationellt, inom och mellan både statliga och enskilda aktörer har inneburit att 

avgränsningar, definitioner och omdefinieringar utgjort en löpande del av arbetet. Det 

tidsperspektiv som använts har inneburit att viss empiri inte tett sig relevant trots den inverkan 

på resultatet denna empiri kan tänkas ha haft med ett annorlunda tidsspann. Tidsperspektivet 

har även resulterat i att processernas skede under 2015 till största del exkluderats och mer tid 

hade varit önskvärt för att kunna analysera även slutskedena i de två processerna och de 

inverkningar detta får på framtida gruvetableringar. 
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II 

 

Sammanfattning 

Studien utgår från två fall av gruvetablering, Rönnbäcken och Kallak, vilka har liknande 

utgångspunkter men resulterat i olika utfall. Respektive länsstyrelse har i de två fallen yttrat sig 

jakande respektive nekande. Studien är ett fall av myndighetsutövning i två fall av 

bearbetningskoncession och syftar till att förklara varför olika beslut fattats i fallen Rönnbäcken 

och Kallak. Det teoretiska ramverket utgår från Punctuated Equilibrium theory vilket belyser 

fyra faktorer av vikt för beslut, yttranden och processen i sig i de två fallen. Utgångspunkten är 

teoriprövande där det teoretiska ramverket används förklarande i och med de olika utfallen. 

Studien använder sig av processpårning och analyserar därigenom kvantitet såväl som innehåll 

och tendenser i bland annat artiklar, protokoll, lagar och yttranden. 

 

Studien utgör ett bidrag till existerande forskningslitteratur inom området gruvnäring och 

stärker i och med slutsatser, förklaringspotentialen hos Punctuated equilibrium theory. 

Ytterligare slutsatser innefattar att det avstyrkande yttrandet och beslutet i fallet Kallak tyder 

på policyförändringar där fallet Kallak mycket väl kan påverka utkomsten i fallet Rönnbäcken. 

Attention och New participants ses som de viktigaste faktorerna i initiering av 

policyförändring. 
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Begreppsförklaringar 

Bearbetningskoncession - Tillstånd som krävs enligt Minerallagen för att etablera en gruva. 

Ansöks om via Bergsstaten som i samråd med berörd Länsstyrelse beslutar. Vid oenighet samt 

i särskilt betydelsefulla ärenden ur allmän synpunkt, beslutar regeringen.1 

Riksintresse - Ett riksintresse avgränsas av olika myndigheter beroende på vilken typ av 

riksintresse avgränsningen gäller. Ett riksintresse ska enligt 4 kap. Miljöbalken så långt det är 

möjligt skyddas mot påverkan och innefattar i detta fall rennäring, naturvård och friluftsliv, 

kulturmiljövård samt värdefulla ämnen och material. Även geografiska områden som 

klassificerats som Natura 2000 inkluderas som riksintressen.2 

Bergsstaten och bergmästaren - Bergsstaten är en myndighet vilken utifrån Minerallagen 

behandlar ansökningar om undersökning och bearbetning av mineraler. Bergmästaren utses av 

regeringen och SGU och leder Bergsstaten där hen kan fatta självständiga beslut i enlighet med 

Minerallagen.3 

Undersökningstillstånd - Ett tillstånd gällande mineraler inom ett specifikt område där 

undersökaren ges ensamrätt. Undersökningstillstånd ger även undersökaren företräde till 

bearbetningskoncession av området. Undersökningstillstånd beslutas av Bergsstaten efter att 

länsstyrelsen givits tillfälle att yttra sig, då sakägare informerats samt då en arbetsplan 

upprättats.4

                                                 
1 Alarik, O. Gruvindustrin - Bakgrund och förslag. Version 1. Rapport/Naturskyddsföreningen: Stockholm, 

2014:4; Bergsstaten. Sammanfattning av regelsystemet. 

http://www.sgu.se/bergsstaten/lagstiftning/sammanfattning-av-regelsystemet/. (Hämtad: 150518).  
2 Dir. 2013:126. Hushållning med mark och vatten - områden av riksintresse. Miljö- och energidepartementet, s. 

2-3; Länsstyrelsen Norrbotten. Riksintressen i Norrbottens län. 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Riksintressen/Pages/riksintressen-i-norrbottens-lan.aspx. 

(Hämtad:150423). 
3 Alarik, O. Gruvindustrin - Bakgrund och förslag. 2014:4; Näringsdepartementet. Regeringen utser Åsa Persson 

till bergmästare. Pressmeddelande. 100512. http://www.government.se/sb/d/7461/a/145731. (Hämtad: 150518). 
4 Alarik, O. Gruvindustrin - Bakgrund och förslag. 2014:4; SGU. Vägledning för prövning av gruvverksamhet. 

Diarienr. 04-2288/2012. Rapport/SGU: Uppsala, 2013:11-12. 
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1. Inledning 

Det globala intresset och efterfrågan på mineraler ökar och endast en marginell del av de 

metaller som konsumeras i EU-länder produceras inom EU. Mer specifikt ökar intresset för 

Sveriges resurser och tillgångar i och med att Sveriges står för 90 % av Europas 

järnmalmsproduktion och innehar positionen som EUs ledande gruv- och mineralnation.5 Trots 

detta anses Sveriges mineralstrategi sakna beskrivning av de existerande miljöproblem som 

gruvnäringen orsakar och konkreta strategier för hantering av motstridiga riksintressen såsom 

rennäring och mineralutvinning. Dialog är istället det som förespråkas där länsstyrelsen 

Norrbotten åläggs att ta fram en vägledning för samråd mellan mineral- och rennäring.6  

 

I dagsläget beslutas om en gruvetablering på Gotland där beslutet gått upp till mark- och 

miljödomstolen för att klarlägga om området ska definieras som ett Natura 2000-område eller 

om mineralfyndigheten bör få prioritet. Med andra ord om ett undantag bör göras där 

riksintresset ”Ämnen och mineral” och den exploatering som följer bör ges företräde 

klassificeringen Natura 2000. Beslutet i detta ärende är i dagsläget uppskjutet men ter sig i 

förlängningen ge ytterligare betydelse i hur områden med motstridiga riksintressen prioriteras 

av regeringen.7 Arbetstillfällen står emot de miljörisker en gruva innebär och vilka kan gå om 

intet då en gruva som exempelvis Pajalagruvan går i konkurs. I detta fall är företaget bakom 

gruvan även anmält för miljöbrott då gruvverksamhet skett på mark utanför det tillåtna 

området.8 

 

                                                 
5 Mineralriket. Mineralriket Norrbotten - Röster och fakta om gruvnäringen. 

http://www.mineralriket.se/mineralriket_bros.pdf. (Hämtad: 150523), s. 4; Näringsdepartementet. Sveriges 

mineralstrategi. Stockholm, 2013:3-4. 
6 Muller, A. Smutsiga miljarder - Den svenska gruvboomens baksida. Skellefteå: Ord&visor förlag, 2013:195-

196; Länsstyrelsen Norrbotten. Samråd mellan mineral- och rennäring. 130906. 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2013/Pages/samrad-mellan-mineral--och-rennaring.aspx. 

(Hämtad: 150518). 
7 Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat målet som rör Nordkalk AB:s ansökan 

om tillstånd till bergtäkt m.m. på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland. Pressmeddelande. 150410. 

http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Mark--och-miljooverdomstolen-har-idag-

vilandeforklarat-malet-som-ror-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-bergtakt-mm-pa-fastigheten-Bunge-

Ducker-164-pa-Gotland/. (Hämtad: 150507); Länsstyrelsen Gotlands län. 140623. Överklagande av Mark- och 

miljödomstolens, Nacka Tingsrätt, beslut den 2 juni 2014 angående tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt och 

vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun Domstolens mål nr M 3666-13.  
8 SVT. Regeringens dilemma: Gruvor eller renskötsel. 131109. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-

dilemma-nya-jobb-mot-miljon. (Hämtad: 150523); TT. Pajalagruvan anmäld för miljöbrott. Dagens Nyheter. 

150124. http://www.dn.se/ekonomi/pajalagruvan-anmald-for-miljobrott/. (Hämtad: 150523). 
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Alltsedan 1500-talet har Sverige varit en betydande järnproducent vilket påverkat Norrland i 

och med dess malmfyndigheter.9 I Sverige finns tre stora mineralområden vilka är Bergslagen, 

Norrbotten samt Skellefteåfältet i Västerbotten där Norrland innefattar majoriteten av Sveriges 

aktiva gruvor.10 Den fortsatta gruvetableringen har delat in norra Sverige i två grupperingar där 

den ekonomiska tillväxt som naturresurser kan innebära står emot bevarandet av dessa vilket i 

sin tur gör att markanvändningskonflikter inte är ovanliga.11 Ett av dessa ärenden gäller 

gruvetableringen i Rönnbäcken där länsstyrelsen Västerbotten och Bergsstaten kommit fram 

till en gemensam bedömning vad gäller riksintresset Ämnen och material och 

bearbetningskoncession varvid Vapstens sameby överklagat Bergsstatens beslut om 

bearbetningskoncession och i en skrivelse till FNs rasdiskrimineringskommitté anmält 

regeringens jakande till gruvetableringen. I fallet Kallak har länsstyrelsen Norrbotten inte haft 

samma bedömning som Bergsstaten om bearbetningskoncession och de två motstridiga 

riksintressena Ämnen och material samt rennäring. Ärendet har därför gått upp till regeringen 

för beslut. I en debattartikel för Västerbottens-Kuriren skriver Ingemar Jangvad att de två 

gruvprojekten i Rönnbäcken och Kallak kan ses som jämförbara vad gäller den förutspådda 

miljöpåverkan. Vidare skriver Jangvad att länsstyrelsen bör balansera beslutsfattandet gentemot 

Bergsstaten. 

”Länsstyrelsen har att beakta ett stort antal aspekter inom länet, varav flera av dessa står mot varandra. 

Vägningen mellan dessa olika intressen är särskilt grannlaga och kräver därför god kompetens, vilket 

länsstyrelserna är unikt utrustade med. Bergsstaten har hittills uppvisat särskilt exploateringsvänlig hållning 

som därför förutsätter en opartisk aktör som Länsstyrelsernas med sitt breddkunnande.”12 

Jangvad skriver även att gruvetableringen i Rönnbäcken drastiskt kommer att innebära en 

negativ inverkan på älvens källflöde vilket i fallet Kallak avstyrts genom att länsstyrelsen 

Norrbotten tagit sitt ansvar och yttrat sig negativt i fallet. Länsstyrelsen Västerbotten har i fallet 

Rönnbäcken istället gett riksintresset Ämnen och material företräde.13 

1.1 Problemformulering 

I den representativa demokratin bör alla invånare representeras lika, vilket i fallet med 

gruvetableringar ter sig problematiskt i och med konflikterande riksintressen. Vid utformandet 

                                                 
9 Kummu, M. Gruvor och bruk i norr. Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun: Tryckparken AB, 1997:31-32. 
10 SVT Örebro. Gruvdriften kan dra igång igen. 050708. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/gruvdriften-

kan-dra-igang-igen. (Hämtad: 150523). 
11 Wiberg, U. Norrlänningarnas framtidsperspektiv. I Lidström, A. (red.), 175-184. Ett delat Norrland - på väg 

mot regioner? Umeå universitet: Statsvetenskapliga institutionen, 2012:180, 183. 
12 Jangvad, I. Saknar fullständigt hållbarhet på grund av sin storskalighet. Debattartikel. Västerbottens-Kuriren. 

150415. http://www.vk.se/1424591/saknar-fullstandigt-hallbarhetpa-grund-av-sin-storskalighet. (Hämtad: 

150418).  
13 Ibid. 
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av en policy bör de strategier nödvändiga för implementering och handling utefter policyn vara 

genomtänkta och resultera i en rättvis bedömningsgrund. I Svensk Författningssamling 1 kap. 

9 § står skrivet att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”.14 

Slutsatser att dra från detta är att en och samma policy bör resultera i samma utfall vid beaktande 

av två fall med liknande omständigheter.  

 

Vidare forskning inom området tillsammans med hur informella institutioner och den allmänna 

opinionen påverkar utvecklingen inom området krävs för att öka förståelsen för de 

konsekvenser interaktionen mellan aktörer och institutioner inom området resulterar i. Sådan 

forskning skulle enligt Linde, Matti och Jagers öka förståelsen för hur olika regelverk 

interagerar samt för hur beslutsprocesser inom området går till.15 Fokus har främst riktats mot 

implementeringen av en policy och till stor del bortsett från de växelverkande förändringar som 

kan ses inom Punctuated equilibrium theory (PET). Detta innebär att PET genom denna studie 

kan bidra till att minska den kunskapslucka som finns inom gruvlitteraturen vad gäller hur en 

policy och inställningen till denna förändras över tid samt vilka faktorer som särskilt spelar in 

i denna process. PET har dock inte tidigare använts i relation till myndigheters beslutsfattande 

inom gruvetablering utan främst fokuserat på den amerikanska politiska agendan, hur staten 

prioriterar hantering av problem och kärnvapenpolicy genom statlig budgetfördelning.16 Vissa 

bidrag görs därmed inom ramarna för studien till PET och den existerande forskningsluckan 

inom dess applicering.  

1.1.1 Syfte 

Studien syftar till att uttala sig om de faktorer som i fallen Rönnbäcken och Kallak ter sig 

betydelsefulla i beslutsfattandet och i utvecklingen av en existerande policy. Med andra ord att 

undersöka hur PET kan förklara de beslut som fattats samt de förändringar som skett i den 

politiska agendan. Syftet är även att bidra till att utveckla förståelsen för hur myndigheter och 

lokalbefolkning interagerar samt att genom detta utgöra ett bidrag till utvecklingen av PET och 

den existerande gruvlitteraturen. 

                                                 
14 SFS 1974:152. Statsskickets grunder. Stockholm: Justitiedepartementet L6.  
15 Linde, S. & Matti, S. & Jagers, S. C. Political and institutional prerequisites for successful mining 

establishment and development - A synthesis of social science research. Forskningsrapport/Luleå University of 

Technology: Political Science Unit, 2012:37-41. 
16 Prindle, D. F. Importing concepts from biology into political science: The case of punctuated equilibrium. 

Policy Studies Journal, vol. 40, no. 1 (2012): 21-44. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2011.00432.x, s. 32-33. 
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1.1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar vilka studien utgår från är: 

- Varför fattades olika beslut i fallen Rönnbäcken respektive Kallak? 

- Kan de faktorer som belyses genom PET förklara varför länsstyrelserna beslutade olika 

i de två fallen samt är vissa av dessa faktorer viktigare än andra för att förklara 

beslutsfattandet?  

1.1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på yttranden och analyser i relation till riksintressen och 

bearbetningskoncession gjorda av länsstyrelsen Västerbotten och länsstyrelsen Norrbotten. 

Studien ämnar därför inte analysera samtliga yttranden i de båda fallen av gruvprospektering. 

Beslut fattade av Bergsstaten har dock innefattats i det empiriska materialet samt i analysen för 

att belysa de processer inom vilka länsstyrelsernas yttranden innefattas samt hur 

länsstyrelsernas yttranden och bedömningar påverkar själva processen samt de beslut 

Bergsstaten fattar. Bergsstaten hanterar dock samtliga gruvor i Sverige vilket föranleder att 

Bergsstaten i sig inte granskas utan enbart myndighetens beslutsfattande i relation till de två 

fallen. Även beslut från andra instanser har innefattats för att möjliggöra en redogörelse för 

viktiga delar av processen, främst i relation till fallet Rönnbäcken. 

 

Studien har även avgränsats till att appliceras på en specifik tidsperiod vilken i de två fallen 

avgränsats till att vara vid inkommen ansökan om bearbetningskoncession fram till den tidpunkt 

då beslut fattats i ärendet eller beslut efter överklagan till högre instans fattats. Kvantitativa 

mätningar inom mediebevakning har dock avgränsats till en tioårsperiod fram till och med 2014 

från och med 2005 då detta inkluderar en tidsperiod innan processerna i de två fallen påbörjades. 

Detta då en ökning i exempelvis mediebevakning lättare kan urskiljas och stabilitet inom policy 

inom gruvnäring ses i relation till förändring i de två fallen. Detta baseras även på det faktum 

att fullständig data för 2015 inte ännu finns tillgängligt i och med studiens fortlöpande under 

våren 2015. Vidare innebär avgränsningen att ansökan om prospektering i de två fallen bortses 

ifrån men där detta inte anses påverka studiens syfte då ansökan om prospektering till största 

del enbart behandlas av Bergsstaten. Därmed utesluts ingen väsentlig interaktion vad gäller 

processerna i sig eller länsstyrelsernas yttranden i de två fallen. 

1.1.4 Disposition 

Studien är indelad i sju huvudsakliga delar och inleds med en introduktionsdel där det empiriska 

samt det vetenskapliga problemet introduceras. Detta inkluderar syfte, frågeställningar och 
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avgränsningar vilka åtföljs av det teoretiska ramverket och avslutas med operationalisering, en 

genomgång av understuderade aspekter i det teoretiska ramverket samt teoridiskussion. 

Därefter följer en metodologisk genomgång och materialinsamling. I del fyra följer en 

genomgång av relevanta lagar, propositioner samt en kortare genomgång av fallen Kallak 

respektive Rönnbäcken. Del fyra innefattar empirisk genomgång utifrån det teoretiska 

ramverket och avslutas med en jämförande redogörelse över de två fallen. I del fem analyseras 

resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Del sex innefattar genomgång av slutsatser. Studien 

avslutas därefter med del sju innehållande avslutande reflektioner samt en diskussion med 

förslag till vidare forskning. 

2. Interaktion, den rättssäkra demokratin och punctuated 

equilibrium 

Det teoretiska ramverk som valts baseras på tidigare forskning om interaktion mellan 

gruvsamhället och staten samt på den rättssäkra demokratin där de bedömningar som görs bör 

utgå ifrån samma kriterier under en beslutsprocess. Det teoretiska ramverket bygger sedan 

vidare på PET vilken definierar fyra olika faktorer som kan påverka den aktuella agendan och 

resultera i förändringar av policy.  

2.1 Gruvsamhället och staten 

Idén om den representativa och rättssäkra demokratin handlar i Europa ofta om en kompromiss 

än om en centraliserad makt. Denna idé om staten baseras i det ansvar och och den 

representativitet staten har gentemot befolkningen, där beslutsfattare hålls ansvariga för sina 

handlingar inför samhället samtidigt som dessa är förtroendevalda av befolkningen och därmed 

kan avsättas. I detta innefattas även representativiteten där de förtroendevalda ska representera 

befolkningen och följa rättsstatens lagstadgade principer. Det sägs dock att politiken i de 

västerländska demokratierna har undergått en social förändring där frågor såsom exempelvis 

miljöskydd har inneburit att sakkunniga inom området behövts vilket i sin tur inneburit att 

intressegrupper närmat sig staten i och med en högre tillgänglighet till skapandet av policy.17 

Fokus i denna studie återfinns inom detta område varvid implementering av policy på lokal nivå 

samt växelspelet mellan dessa nivåer undersöks i de två fallen Rönnbäcken och Kallak. 

 

                                                 
17 Schmitter, P. C. & Karl, T. L. What Democracy Is…and Is Not. Journal of Democracy, vol. 2, no. 3 (1991): 

75-88. DOI: 10.1353/jod.1991.0033: s.76, 80-82; Pierre, J. & Peters, B. G. Governance, Politics and the State. 

Basingstoke: Macmillan, 2000:38, 65-66. 



6 

 

En teori som tidigare applicerats på miljökonflikter är Frame theory, vilken applicerats av bland 

andra Karin Beland Lindahl i en forskningsrapport där ett regeringsuppdrag gällande 

naturvärdesbedömning av skogen i norra Sverige analyseras utifrån inblandade aktörers 

förståelseramar.18 Perspektivet inkluderar forskning där konflikter kring naturresurser ses som 

ett nollsummespel. Där förstärker stereotypa karakteristika för de olika grupperingarna de 

skilda ståndpunkterna hos aktörerna. Detta innebär att kontext påverkar hur en konflikt rörande 

naturresurser kan ramas in och därmed även hur den kan hanteras eller lösas av nyckelaktörer.19 

Denna teoretiska utgångspunkt har dock fokuserat främst på de motstridiga och 

konfliktgenererande förståelser som existerar där interaktion mellan involverade aktörer varit 

fokus. Detta innebär att faktorer som samspelar med utvecklingsprocesser till stor del har 

utelämnats i tidigare forskning inom området gruvnäring. Inom området och relaterad policy 

definieras av Linde, Matti och Jagers fem kategorier där forskning utförts. Dessa är inom 

ursprungsbefolkningars rättigheter, Corporate Social Responsibility, miljökonsekvenser, 

konflikter mellan samhälle och gruvnäring samt inom policys gällande gruvnäring. Dessa 

undersöker alla i någon mån hur resurser och rättigheter fördelats i processer inom 

gruvetablering men visar att forskning till stor del saknas vad gäller de konsekvenser policy får 

vid tillämpning på den lokala nivån. Även forskning kring relationen mellan policy inom miljö- 

och gruvnäringsområdet samt hur internationella konventioner kan påverka attityder mot 

gruvnäringen saknas till stor del. Detta innefattar forskning om allmän opinion, regionala och 

lokala myndigheter, sakägare samt interaktionen mellan informella institutioner och 

utvecklingsprocesser. Forskning återfinns dock vad gäller allmän opinion av Horowitz men där 

relation och interaktion med fokus på tillit undersöks mellan urinvånare och gruvföretaget. 

Studien undersöker med andra ord relationen mellan lokalbefolkning och ett för området externt 

företag.20 

 

Interaktion mellan lokalsamhället och staten finns i hög mån inte inom den existerande 

gruvlitteraturen men där detta fokus återfinns inom liknande typer av utvecklingsprocesser i 

relation till vindkraft och farligt avfall. Exempelvis undersöks detta av Toke där lokala 

                                                 
18 Beland Lindahl, K. Skogens kontroverser - en studie om plats och politik i norra Sverige. 

Forskningsrapport/Institutet för framtidsstudier, 2009.  
19 Lewicki, R. & Gray, B. & Elliott, M. Making Sense of Intractable Environmental Conflicts - Concepts and 

Cases. Washington: Island Press, 2003:178, 186, 183-185. 
20 Linde, S. & Matti, S. & Jagers, S. C. Political and institutional prerequisites for successful mining 

establishment and development - A synthesis of social science research. 2012:13-14, 38, 50-53; Horowitz, L. S. 

‘‘Twenty years is yesterday”: Science, multinational mining, and the political ecology of trust in New Caledonia. 

Geoforum, vol. 41, no. 4 (2010):617–626. DOI: 10.1016/j.geoforum.2010.02.003. 
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myndigheters beslutsfattande undersöks utifrån de faktorer som påverkar beslut såsom lokal 

opinion och förståelse av vindkraft. Interaktionen mellan lokala myndigheter och 

lokalsamhället undersöks utifrån planering av vindkraft.21 Detta ämne utgör inom 

gruvlitteraturen en kunskapslucka vilken i denna studie behandlas i och med de växelverkande 

processer som undersöks i interaktionen mellan myndighet och lokalbefolkning genom 

riksintresset rennäring.  

2.2 Punctuated equilibrium theory  

För att analysera de olika faktorer som kan tänkas påverka beslut vid riksintresseanalys och 

bearbetningskoncession används en variant av policyteori för att undersöka de direktiv som 

finns vad gäller avgränsning av riksintresse. PET är en teori som har sitt ursprung inom 

evolutionär biologi men som presenterades 1993 av Baumgartner och Jones som teoretisk 

utgångspunkt.22 Där applicerades PET på policyprocesser för att förklara stabilitet och 

förändring i den amerikanska politiken och utgjorde ett alternativ till de flesta tidigare modeller 

inom policyanalys som antingen förklarade stabilitet eller förändring.23 PET förklarar 

policyförändringar som varken statiska eller i konstant förändring utan snarare som långa 

perioder av stabilitet eller balans som följs av perioder av förändring. PET utgår från att den 

balans som existerar mellan makthavare och intressegrupper förr eller senare kommer förändras 

i och med snabba förändringar initierade av agendan och av att den allmänna förståelsen av ett 

problem förändras. Detta gör i sin tur policyförändringar mer sannolika än vid perioder av 

stabilitet och balans.24 PET baseras på att alla problem eller ämnen inte kan hanteras samtidigt 

i ett politiskt system. Därför skapas ofta subsystem för policy där specifika ämnen hanteras och 

specifika frågor kan komma att dominera den allmänna agendan vilket i sin tur påverkar den 

politiska agendan och subsystemen i sig. Små förändringar i exempelvis förståelsen av policyn 

kan resultera i förändringar av själva policyn. Baumgartner, Jones och Mortensen skiljer mellan 

positiv och negativ feedback där positiv feedback innebär att feedback påverkar subsystemet 

och den sistnämnda innebär att balansen i systemet bibehålls och ett avbrott med en 

                                                 
21 Linde, S. & Matti, S. & Jagers, S. C. Political and institutional prerequisites for successful mining 

establishment and development - A synthesis of social science research. 2012:50-53; Toke, D. Explaining wind 

power planning outcomes: Some findings from a study in England and Wales. Energy Policy, vol. 33, no. 12 

(2005):1527‐1539. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.01.009.  
22 Prindle, D. F. Importing concepts from biology into political science: The case of punctuated equilibrium. 

(2012): 21-44. 
23 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. & Mortensen, P. B. Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability 

and Change in Public Policymaking. I Theories of the Policy Process. Sabatier, P. A. & Weible, C. M. (Red), 59-

104. USA: Westview Press, 2014:59-61. 
24 Birkland, T. A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy 

Making. 3. uppl. New York: M.E. Sharpe, 2011:296, 300-301.  
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policyförändring inte initieras.”When a single image is widely accepted and generally 

supported of the policy, it is usually associated with a successful policy monopoly.”25. Ett 

avbrott innefattar därmed en förändrad förståelse eller bild av policyn vilken inte delas av alla 

och därmed påverkar det tidigare monopolet. Den nya förståelsen kan i sin tur uppmärksammas 

i nya arenor och involvera nya aktörer som förespråkar en viss bild av policyn.26 

 

I enlighet med redogörelsen ovan finns fyra viktiga beståndsdelar i teorin där de första två är 

Policy image och New institutional venues. Dessa verkar i ett växelspel då de kan påverka 

varandra. Nya institutioner eller arenor innebär att den specifika policyn tas upp inom ett nytt 

forum eller att problemet behandlas på en ny plats där problemet eller liknande problem normalt 

inte tas upp. Detta kan i sin tur påverka hur policyn förstås och diskuteras av allmänhet och 

beslutsfattare, samtidigt som bilden av policyn kan påverka var och hur policybeslut fattas. 

Förändringar i detta växelspel kan leda till avbrott i perioder av balans med policyförändringar 

till följd. Detta påverkas även av Attention och New participants vilka i sin tur påverkas av 

ovan nämnda växelspel då en specifik policy eller ett policyproblem får ökad uppmärksamhet 

samtidigt som nya aktörer engagerar sig eller blir inblandade. De fyra beståndsdelarna 

samspelar och påverkar varandra. Ett sådant samspel kan resultera i snabba förändringar av 

policy, ett så kallat avbrott från en period av balans. Förändringar i Policy image och 

Institutional venue förstärker varandra och kan resultera i att problemet får ökad Attention 

och därigenom ådrar sig New participants. Ett exempel på denna process är då en grupp som 

tidigare inte lyckats ådra sig uppmärksamhet vid reglerande beslutsfattande men vilken genom 

att vädja till en del av riksdagen som tidigare inte involverats i problemet, lyckas göra sin röst 

hörd. Detta kan i sin tur leda till att lagar antas vilka ger gruppen ökade möjlighet att påverka 

det reglerande beslutsfattandet. Arenan eller mötesplatsen har därmed förändrats vilket i sin tur 

ökar förändringar i förståelsen av policyn eller problemet i och med gruppens tillgång till det 

reglerande beslutsfattandet.27 

 

                                                 
25 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. & Mortensen, P. B. Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability 

and Change in Public Policymaking. 2014:67. 
26 Ibid: 61-68. 
27 Baumgartner, F. R. Punctuated equilibrium theory and environmental policy. I  

Punctuated equilibrium and the dynamics of U.S. environmental policy. Repetto, R. (Red.), 24–46. New Haven: 

Yale University Press, 2006:25-27; Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. & Mortensen, P. B. Punctuated 

Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. 2014:61-70, 82-84; Baumgartner, 

F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2. uppl. Chicago: The University of Chicago 

Press, 2009:37-38. 
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PET utgår från att de aktörer som involveras i skapandet av policys innefattas i ett slutet system 

vilket vid ökad kritisk uppmärksamhet utifrån kommer att resultera i policyförändringar. 

Baumgartner och Jones framhåller vikten av mediebevakning i relation till policyförändringar: 

”…we find that media coverage does indeed correspond to official concerns.”28 Uppmärksamheten för en 

policy kan exempelvis öka vid högre mediabevakning efter påtryckningar eller klagomål från 

inflytelserika grupper i samhället. Teorin utgår från att en policy återfinns i längre stabila 

perioder eller perioder av balans som följs av kortare perioder med snabba förändringar av 

policyn eller så kallade avbrott i balansen. Dessa perioder av förändring startar ofta med att 

ökad uppmärksamhet kring ett problem relaterat till en policy. Detta kan exemplifieras av att 

en intressegrupp anser sig förbisedd i relation till ett visst beslut eller att fullgott besked inte 

lämnats av policysubsystemet. Intressegruppen kan då söka sig till media. Mediebevakningen 

ses i denna process som en ny arena där de har större möjligheter att påverka opinionen än i den 

tidigare. Detta ses av Baumgartner och Jones som venue shopping.29  

 

I denna process utgör subsystem en viktig del av teorin varvid dessa ses som enheter 

innefattande en institution ansvarig för skapandet av policy, sakkunniga samt intressegrupper. 

Enligt Baumgartner och Jones består policymonopol av två viktiga attribut, en institutionell 

struktur som är ansvarig för policybesut samt som begränsar åtkomsten till processen. 

Sedermera krävs en kraftfull stödjande idé som är nära sammanlänkad med institutionen i fråga. 

Vidare hävdar Baumgartner och Jones att medverkan i ett policymonopol är uppbyggt kring två 

saker, formella och informella regler för åtkomst. Detta för att utestänga utomstående. Synen 

på policyn ska enbart vara positiv så att endast stödjande bild eller likgiltighet skapas bland icke 

deltagare.30 

 

En annan viktig aktör som kan påverka eller influera ett avbrott i den existerande balansen är 

parlamentet. Parlamentet kan stödja eller rasera subsystem genom exempelvis att ökad 

uppmärksamhet dras till parlamentets effekter på utvecklandet av policy eller att 

intressegrupper, sakkunniga och aktörer i subsystem kräver att ett visst policyproblem 

                                                 
28 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2009:49. 
29 Birkland, T. A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy 

Making. 3. uppl. New York: M.E. Sharpe, 2011:300-301; Cairney, P & Heikkila, T. A Comparison of Theories 

of the Policy Process. I Theories of the Policy Process. Sabatier, P. A. & Weible, C. M. (Red.), 363-390. USA: 

Westview Press, 2014:377. 
30 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. & Mortensen, P. B. Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability 

and Change in Public Policymaking. 2014: 59-104; Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in 

American politics. 2009:7, 25-27, 31-35. 
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uppmärksammas. Aktörer i parlamentet kan i denna process förespråka att problemet 

uppmärksammas på den allmänna agendan för att därigenom påverka ett byte av arena för 

problemet och därigenom öka sitt inflytande i subsystem. Denna process grundar sig i att alla 

problem eller ärenden inte kan hanteras simultant och samtidigt inom parlamentet och att vissa 

problem därigenom kan få oproportionerlig uppmärksamhet. Detta skapar ett behov av 

subsystem där de ärenden eller problem som inte dominerar agendan för tillfället kan hanteras. 

Dessa ärenden eller problem kan dock genom en ökad uppmärksamhet komma att dominera 

agendan, och därmed hanteras på en allt högre nivå. Därigenom är de en del av den process som 

beskrivet ovan kan resultera i förändringar av policy och ett avbrott i den tidigare perioden av 

balans och konsensus kring förståelsen av policyn eller problemet. Detta kan med andra ord 

skapa en skiftning i den allmänna opinionen och bidra till att minska dess passivitet.31 

 

PET har sagts kunna appliceras på olika typer av politiska strukturer såväl som inom olika 

områden av policy där det är ett effektivt verktyg i analys av en specifik policys förändring över 

tid. Exempelvis relaterar Baumgartner PET till att undersöka miljöpolicy där ökad 

uppmärksamhet för miljö mäts genom förändringar i fördelning av riksdagens budget samt 

genom förändringar i antal motioner. PET anses applicerbar på miljöpolicy såsom inom andra 

policyområden. Mer specifikt anses miljöpolicy trots att det är relativt nytt vara ett område där 

processer av positiv feedback utvecklar policy och förståelsen av dessa och som överlag inte 

särskiljer sig från det politiska systemet i övrigt.32  

 

De fyra faktorer vilka ytterligare definieras nedan utgör de samverkande aspekter vilka 

tillsammans kan skapa förändringar i den aktuella agendan och i sin tur initiera ett avbrott i den 

existerande policyprocessen. PET anses i fallen Rönnbäcken och Kallak utgöra en 

förklaringsteori inom vilken fallen analyseras utefter de faktorer vilka PET belyser som 

relaterade till ett avbrott i balansen och att en policy förändras. Detta innefattar möjligheten att 

beslutet i fallet Kallak tyder på en policyförändring eller ett så kallat avbrott i policybalansen. 

2.2.1 Attention 

Uppmärksamheten syftar till exempelvis mediebevakning där en ny förståelse av en policy kan 

delges samhället i stort för att därmed initiera förändringar i själva policyn och de institutioner 

och arenor som förknippas med denna. I och med att ett visst problem eller en policy 

                                                 
31 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2009:4-9, 193-196, 214-215, 

250-251. 
32 Baumgartner, F. R. Punctuated equilibrium theory and environmental policy. 2006:29, 31-35. 
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uppmärksammas kommer den aktuella agendan att förändras. Då allt fler aktörers 

uppmärksamhet dras till den specifika policyn, förändras i sin tur passiviteten och den allmänna 

opinionen.33 

2.2.2 Policy image 

Förståelsen av policyn är en viktig del av PET då det är denna förståelse som själva avbrottet i 

perioden av balans grundar sig i. Sakkunniga inom ett område definierar ofta policyn genom 

att en förenklad version delges andra. Det kan dock finnas flera olika förståelser av policyn 

vilka kan vara mer eller mindre motstridiga men varvid de individer som har monopol på den 

specifika policyn ofta delar och stödjer samma förståelse av policyn, det vill säga den mest 

positiva förståelsen. Denna förståelse förknippas med empirisk information såväl som med 

känslomässig anknytning varvid en negativ effekt av en policy som uppmärksammats i media 

troligtvis kommer att förändra den allmänna förståelsen av policyn som positiv.34 

2.2.3 New institutional venues 

Nya arenor eller mötesplatser där problemet inte tidigare hanterats involveras. Då en ny 

förståelse av policyn ådrar sig uppmärksamhet så söker gruppen med denna förståelse stöd via 

nya arenor som ej varit inblandade i utvecklandet av policyn. En viss förståelse av en viss policy 

kan tas emot mer positivt eller negativt beroende på institutionell arena eller mötesplats varvid 

denna förståelse kan förstärkas.35 

2.2.4 New participants 

Nya aktörer och deltagare inblandade i policyn tillkommer i och med ovan nämnda strategier 

varvid denna faktor är nära relaterad till nya arenor och mötesplatser. I och med att förståelsen 

av en policy förändras eller utmanas av en alternativ förståelse samt att uppmärksamheten för 

denna ökar, kommer nya aktörer att involveras varvid det gynnar redan inblandade aktörer att 

involvera nya aktörer. Detta för att öka chansen att vara den vinnande av de positionerande 

förståelserna av policyn. Detta kan sedan vidare i en växelverkande process accelerera 

förändringar i policy, förståelsen av denna samt ytterligare förändringar i arena.36 

2.2.5 Processen 

Processen av policyförändring eller avbrott i balans startar vanligtvis genom att aktörer lyckas 

uppmärksamma en specifik policy via exempelvis uppmärksamhet i media. Denna 

uppmärksamhet kan därefter leda till att fler aktörer involveras och att policyproblemet därmed 

                                                 
33 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2009:18-21, 26. 
34 Ibid: 25-27. 
35 Ibid: 31-35. 
36 Ibid: 35-37. 
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tas upp på (för policyproblemet) nya arenor. Även media kan här ses som en ny arena varvid 

problemet kan uppmärksammas i rikstäckande media eller internationell media vilket ökar 

uppmärksamheten kring problemet och i sin tur involverar än fler nya aktörer. Nya aktörer är 

delaktiga i den process som utgör inramningen av policyn varvid dessa förstärker den 

vedertagna positiva förståelsen av policyn eller de problem som förknippas med policyn. Vid 

en negativ förståelse av policyn kan dessa aktörer försöka uppmärksamma frågan genom att 

detta tas upp på nya arenor såsom exempelvis i domstol eller inom internationella 

organisationer. I denna process finns förståelsen eller bilden av policyn inkluderad i samtliga 

faktorer vilket förstärker bilden av processen som växelverkande.  

2.3 Understuderade aspekter och teoridiskussion 

Den tidigare forskning samt PET som presenterats ovan utgör tillsammans det teoretiska 

ramverket för denna studie där de kompletterar varandra i de aspekter studien syftar ge klarhet 

i. Dessa teorier har avgränsats som en del i den metodologiska operationaliseringen för att 

därigenom bättre motsvara syftet med studien. PET har ofta en kvantitativ applicering vad gäller 

analys av budgetfördelning och statligt spenderande där en enskild policy analyseras över tid. 

PET har i och med detta avgränsats i själva operationaliseringen. Detta för att belysa 

fluktuationer relaterade till de fyra faktorer beskrivna ovan. Majoriteten av forskning där PET 

applicerats, fokuserar på statlig nivå och/eller budgetfördelning varvid en lucka existerar i den 

forskningslitteratur som använder PET. PET har i likhet med gruvlitteraturen oftast applicerats 

på statlig nivå där policy analyserats exempelvis inom nationell politik, tobaksindustrin och 

kärnkraft och företrädesvis genom analys av budgetallokering över tid. Baumgartner och Jones 

ger i Agendas and instability in American politics exempel på hur policyförändringar och 

förändringar av den allmänna agendan i relation till tobaksindustrin kan undersökas. 

Kvantitativa mätningar som över en längre tidsperiod mäter tobakskonsumtion tillsammans 

med andel positiva artiklar i media för att därmed påvisa medias påverkan på den allmänna 

opinionen. Då PET applicerats på lokal nivå har resultatet varit att budgetallokering hos lokala 

myndigheter följer samma mönster som på statlig nivå. PET har i detta utgjort en viktig teori 

inom statsvetenskapen men har samtidigt i sitt ursprung från biologin en del brister. Den största 

av dessa gäller relationen mellan institution och agent där sambandet mellan dessa inte förklaras 

och begrepp som allmän opinion (policy image) och uppmärksamhet (attention) blir lösa 

metaforer. Teorin anses i och med detta vara vag och oprecis där relationen till empiri närapå 
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inte existerar.37 Detta utgör grunden för studiens ambitioner att utgöra ett bidrag varvid teorin 

operationaliserats på ett delvis nytt sätt än i tidigare forskning samt fyra begrepp 

vidaredefinierats och förankrats i det svenska samhället i interaktionen mellan gruvsamhälle 

och stat, det vill säga myndighetsutövning i två fall av bearbetningskoncession. 

 

De teoriprövande aspekterna i och med studiens två fall samt ovan kunskapslucka är att PET i 

detta fall utgör grunden till antagandet att de fyra faktorerna kan förklara myndighetsutövningen 

i de två fallen av bearbetningskoncession, att de växelverkande faktorerna förklarar de olika 

besluten i de två fallen där jämförelsen mellan de två fallen belyser faktorernas påverkan på 

processerna. Detta utgör konkretiseringen av teorin, det antagande som ska förklaras.38 

 

Utöver den till större del avsaknad av PETs applicering inom lokal myndighetsutövning och 

policyförändring samt att teorin huvudsakligen använts vid mätningar av budgetfördelning och 

budgetallokering, är flera aspekter av PET odefinierade och de definieras därför i denna studie. 

Skiljelinjen mellan arenor och aktörer är i flera avseenden inte separerade då exempelvis 

riksdagen enligt ovan definition bör ses som bådadera. Riksdagen är en arena vilken lyfter 

specifika frågor genom exempelvis motioner men där kan även allmänna frågor 

uppmärksammas vad gäller gruvnäringen i stort och tidigare direktiv. Även media bör i detta 

ses som en arena såväl som en aktör vilken kan öka uppmärksamheten för ett visst problem. 

Nationell media definieras av PET som en ny arena vilken påverkar den allmänna agendan men 

media internationellt och den påtryckning detta innebär negligeras i teorin. Även internationella 

arenor såsom FN underlåts att förklaras varvid även FN bör ses som en ny arena där problemet 

lyfts och uppmärksammas. Detta försvårar överskådligheten i det växelspel som sker mellan de 

olika faktorerna samt möjligheten att särskilja de fyra faktorerna från varandra.  

 

Vidare har andra teorier om policyprocesser jämförts med PET där denna utgör en bra teori i 

uppfyllandet av studiens syfte. Om ett uppifrånperspektiv används i studien kan det antas att 

något av de antaganden policyimplementering vilar på saknas. Mer specifikt förutsätter detta 

perspektiv att de mål och värderingar som policyn innefattar delas av de aktörer som på lägre 

nivåer implementerar policyn. Ytterligare en förutsättning är att den implementerande nivån 

                                                 
37 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2009:90-93; Prindle, D. F. 

Importing concepts from biology into political science: The case of punctuated equilibrium. (2012): 32-33, 35-

39. 
38 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 3. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2009:38-39, 42. 
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inte kommer att influeras eller utsättas för påtryckningar från andra aktörer eller institutioner 

och att policyn därmed bibehåller sin ursprungliga intention.39  

 

Detta perspektiv kan delvis förklara varför en policy inte implementeras utifrån sin ursprungliga 

intention men perspektivet förklarar nödvändigtvis inte varför två liknande fall resulterat i två 

olika utfall samt vilka faktorer som kan ha påverkat dessa utfall utöver skillnader i policyns 

intention och implementering. Även liknande perspektiv existerar där implementering av policy 

undersöks underifrån eller både uppifrån och underifrån. De kan förklara vilka typer av 

påtryckningar som kan förändra en policy eller bidra till att implementeringen av en policy 

misslyckas. Dessa perspektiv belyser dock inte heller ytterligare förklaringsfaktorer eller 

förklaringar till varför en sådan process kan ske olika snabbt eller inte alls. Paul Sabatiers 

Advocacy Coalition Framework använder sig av en kombination av uppifrån- och 

underifrånperspektiv. Grupperingar vilka i andra frågor skulle ses som heterogena bildas vid 

skapandet av och i implementeringen av en policy inom vilka förståelsen av policyn inte delas 

av alla. Dessa utgör intressegrupper eller koalitioner inom ett så kallat subsystem vilka i och 

med externa händelser såsom exempelvis förändringar i allmän opinion eller socioekonomiska 

förutsättningar påverkas och vilket i sin tur leder till ett medlande mellan dessa koalitioner för 

att återskapa harmonin i subsystemet och vilket därmed kan påverka policybeslut.40  

 

Även Advocacy Coalition Framework som nämnts ovan fokuserar på skapandet eller 

implementeringen av en policy med fokus på koalitioner inom subsystem vilket gör att det 

teoretiska perspektivet lägger mindre vikt vid andra faktorer såsom allmän opinion. PET 

fokuserar istället på faktorer som samspelar och återfinns på flera nivåer och genom detta skapar 

förändringar i policy. Detta innefattar inte enbart förståelser av policyn och involverade aktörer 

utan inkluderar även de arenor som finns tillgängliga för beslut kring policyn samt hur mängden 

uppmärksamhet och den allmänna agendan samspelar med dessa faktorer.41  

2.4 Operationalisering och definitioner 

Till att börja med har beslut gällande avgränsning av riksintresse samt bearbetningskoncession 

analyserats utifrån de motiveringar som angetts till grund för ett jakande respektive nekande 

beslut. Dessa redogörs för i en jämförelse mellan de två fallen tillsammans med de övergripande 

                                                 
39 Birkland, T. A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy 

Making. 3. uppl. New York: M.E. Sharpe, 2011:265-268. 
40 Ibid: 268-271, 298-300. 
41 Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. Agendas and instability in American politics. 2009. 
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dragen i respektive process samt de aspekter vilka skiljer sig åt, är lika eller liknande i de två 

geografiska områdena.  

 

Attention syftar till ökade nivåer av uppmärksamhet kring medierapportering, allmän opinion 

och opinionsbildning samt förändringar eller debatter inom riksdagen.  

 

Policy image syftar till hur policyn framställs och förstås och undersöks genom att titta på de 

revideringar som gjorts på bedömningskriterier och lagar samt om agendan och den allmänna 

opinionen förändrats i och med hur rapportering sker inom ämnet gruvetableringar för att 

undersöka om två olika förståelser av policyn existerar. Syftet med denna faktor är att 

undersöka i vilken utsträckning statens policymonopol och förståelse av policyn utmanas. 

 

New institutional venues innefattar om problematiken sprids till nya arenor och mötesplatser. 

Detta begrepp har operationaliserats till att analysera nya institutionella arenor såsom de 

medborgardialoger som använts i fallet Kallak samt de motioner som skrivits och 

överklaganden som skett till olika instanser i de båda fallen av gruvetablering. Vidare ses arenor 

som en mötesplats där specifika frågor uppmärksammas såsom överklagande av Bergsstatens 

beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i fallet Rönnbäcken. Faktorn ses i relation till 

detta som en faktisk mötesplats innehållande vedertagna regler och normer där olika aktörer 

kan mötas. Denna definition innefattar exempelvis HFD varvid samtliga aktörer kan mötas och 

ett antal vedertagna regler finns etablerade. I och med denna definition bör dock skepticism ges 

åt den process inom vilken PET menar att aktörer strategiskt söker nya arenor. Sett till den 

bredare förklaringen och definitionen av detta där exempelvis media ses som en arena är 

resonemanget hållbart i de valda fallen. Så är dock inte fallet i de mer specifika aspekter vilka 

gäller exempelvis Vapstens samebys överklagande till HFD. Det är en ny arena inom vilket 

problemet tas upp men det är samtidigt inte en arena som valts enligt vissa preferenser såsom 

en mer positivt inställning inom arenan. HFD är i denna process det enda sättet på vilket 

Vapstens sameby kan överklaga länsstyrelsens beslut och innebär därför inte att arenan valts 

framför andra mer förmånliga arenor. 

 

New participants eller som också benämnts nya aktörer, är inte klart definierade inom PET. 

Media definieras dock som en aktör varvid media i denna studie endast appliceras inom 

faktorerna Attention och Policy Image. Detta görs för att lättare särskilja de olika faktorerna 

samt växelspelet mellan dem. En aktör definieras som en individ eller institution som agerar 
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vilket i denna studie kompletteras med definitionen av ordet deltagare varvid en aktör ses som 

en individ eller organisation som agerar eller deltar i en aktivitet. Aktörer ses som individer 

eller organisationer vilka uppmärksammar mer allmänna frågor såsom problem och negativa 

aspekter med gruvetableringen i Sverige och i ett specifikt fall. De är nya i och med att de 

engageras eller involveras i en ny problematik. I fallen Rönnbäcken och Kallak involverar detta 

aktörer såsom aktivister vid de två prospekteringsområdena, organisationer som startats, 

sakägare som engagerats samt yttrat sig under processens gång i de två fallen samt om dessa 

aktörer aktivt söker uppmärksamma den egna förståelsen av policyn inom nya arenor. Som 

belyst tidigare finns en del problem gällande definitionen av aktörer och arenor men där denna 

problematik till stor del undkommits i och med att aktörer definierats som grupper av individer 

där en delad förståelse av policyn och problemen med denna finns etablerad samt där samtliga 

aktörer eller definitioner av policyn inte är inkluderade. Arenor innebär i detta fall motsatsen 

varvid en ny arena innebär en mötesplats där olika aktörer inkluderas men vilken är ny för den 

specifika policyn eller problemet. New participants har därför operationaliserats till individer 

eller grupper som tillsammans delar samma förståelse av policyn och tillsammans agerar i 

enlighet med de processer PET redogör för.  

 

New institutional venues definieras i detta som en blandning av en institution kontra en arena 

vilket vill säga en mötesplats inom vilken etablerade regler och normer existerar. Definitionen 

av institutionella arenor operationaliseras till att som nämnt titta på medborgardialoger i fallet 

Kallak samt motioner och överklaganden i de båda fallen. Detta för att belysa vilka typer av 

nya institutionella arenor som tillkommit och hur dessa ställer sig till förståelsen av policyn 

som positiva eller negativa, mer eller mindre gynnsamma för förståelsen av problemet med 

policyn. Nya aktörer operationaliseras i sin tur till att undersöka ovan nämnda aspekter i 

respektive fall för att därigenom se om nya aktörer tillkommer, om dessa tillhör en av de två 

förståelserna av policyn samt om dessa aktivt utmanar statens förståelse av policyn eller så 

kallade policymonopol. 

 

Dessa faktorer analyseras i det empiriska underlaget i respektive fall för att därigenom söka 

utläsa ett samspel eller växelspel mellan dessa faktorer. Detta innebär exempelvis att ökad 

uppmärksamhet innebär att statens bild av policyn utmanas i högre utsträckning. Detta i sin tur 

uppmärksammar och involverar nya aktörer och vilket ökar uppmärksamheten ännu mer. I och 

med att uppmärksamheten ökar uppstår även nya arenor och mötesplatser där fler nya aktörer 

involveras och uppmärksamheten ökar ytterligare. Specifika händelser och tidpunkten för dessa 
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analyseras i respektive fall för att därefter jämföra processen i de två fallen med varandra. 

Genom denna jämförelse kan PETs förklaringspotential i de två kontexten utläsas och de 

belysta faktorerna utgöra en förklaring till varför olika beslut fattats i de två fallen. Denna 

förklaringpotential innefattar att PETs faktorer jämförs i och med förklaringsduglighet samt att 

det negativa beslutet i fallet Kallak relateras till policyförändringar eller ett så kallat avbrott i 

balansen. 

3. Metod och material 

Studien är en kvalitativ jämförande fallstudie som baseras på befintliga dokument, protokoll, 

medierapportering samt medborgardialoger för att belysa specifika delar av beslutsprocesserna 

i de två fallen. Studien är även förklarande då den söker förklara vilka orsaker som resulterat i 

vilka effekter, myndighetshanteringen i de två fallen Rönnbäcken och Kallak. I detta fall 

innebär detta att studien söker förklara hur de genom det teoretiska ramverket valda faktorerna 

resulterat i besluten i fallen Rönnbäcken och Kallak. Detta är även ambitionen med studiens 

kvalitativa jämförande design vilket innebär att de två fallen analyseras mer ingående vad gäller 

respektive process och de kontext processerna sker i.42 

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Studien är ett fall av myndigheters hantering av bearbetningskoncessioner. Detta utgår från en 

jämförande fallstudie vilket i detta fall innebär att det som studeras är en bunden process inom 

vilken både kontext och process analyseras och jämförs. Större mängder empiri analyseras i 

relation till ett fåtal fall för att undersöka kontextuella förhållanden vilka antas påverka fallen.43 

Ambitionen med den jämförande designen är att förklara orsakerna bakom de olika utfallen i 

de två fallen och att göra detta genom att pröva PETs relevans och förklaringskapacitet i detta 

fall. Studien aspirerar att i viss mån även utgöra ett bidrag till PET i den mån det gäller den 

kunskapslucka som existerar i litteraturen i och med PETs användningsområden samt hur de 

faktorer som belyses av teorin i viss mån konkretiserats och operationaliserats i studien. En 

fördel med fallstudier är att de genom hög begreppsvaliditet, detaljerad kontextuell analys och 

analys av samband mellan orsak och effekt ökar användbarheten. I denna studie utvecklas 

forskningen med PET i fallen av myndighetsutövning inom gruvetablering där beslutsfattandet 

i de två fallen förklaras utifrån PET. Om PET kan förklara beslutsfattandet i de två fallen har 

                                                 
42 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:38-39; Yin, R. K. Applications of Case Study Research. California: Sage, 1993:5, 31. 
43 Druckman, D. Doing Research - Methods of Inquiry for Conflict Analysis. California: Sage Publications Inc., 

2005:163-164; Yin, R. K. Applications of Case Study Research. 1993:78. 
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teorin stärkts i och med att teorin applicerats inom ett nytt område. Detta innebär även att 

studien innefattar generaliserbarhet till andra kontext där samma mekanismer mellan orsak och 

effekt kan antas existera.44 

3.1.1 Val av fall 

Valet av fallen Kallak i Norrbottens län samt Rönnbäcken i Västerbottens län har skett med ett 

mest-likaurval i åtanke.45 Detta har baserats på de liknande omständigheter under vilka de två 

ansökningarna om bearbetningskoncession behandlats. De två fallens snarlika geografiska 

placering, områdesspecifika miljö samt att majoriteten av Sveriges gruvor finns etablerade i 

dessa två län gör att fallen Rönnbäcken och Kallak utgör en bra grund för en jämförande studie. 

Ytterligare ett incitament till varför Västerbottens respektive Norrbottens län valts istället för 

två gruvor i ett och samma län är den regionala mineralstrategi46 som arbetas fram i samarbete 

mellan de två länen varvid incitamenten för liknande beslut i liknande fall i respektive län torde 

innebära att bedömningen utfördes på ett liknande sätt och därmed resulterat i samma utfall. 

Exploateringen av norra Sverige blir tydlig då det i dagsläget enligt Bergsstaten finns 17 st. 

aktiva gruvor i Sverige, av vilka fem st. ligger i Norrbotten och sju st. ligger i Västerbotten. 

Vad gäller gruvor inom metalliska ämnen fanns det i januari 2015 utöver dessa även fem st. 

områden i Västerbotten och tre st. områden i Norrbotten som väntade på miljöprövning efter 

beviljad bearbetningskoncession. I ytterligare sju st. områden i de båda länen fanns ansökningar 

om bearbetningskoncession inlämnade.47 I utkastet till den regionala mineralstrategin för 

Norrbotten och Västerbotten står skrivet att: 

”En bärande idé i den regionala mineralstrategin är samhandling och gemensamt ansvar för 

genomförandet. Genom ett samordnat uppträdande och nyttjande av varandras specifika 

kompetenser ökar förmågan att påverka omvärlden i strategins riktning. Det kan exempelvis 

ske genom att varje enskild aktör i sitt sammanhang och sina nätverk också företräder övriga 

aktörers intressen. Ett gemensamt ansvar för strategin och ett samordnat genomförande 

utesluter emellertid på inget sätt den enskilda aktörens fulla frihet att själv välja frågor och 

perspektiv i sitt eget utvecklingsarbete.”48 

Strategin innebär att Norrbottens och Västerbottens länsstyrelse ska verka genom samhandling, 

vilket i sin tur torde innebära att beslut i relation till mineralstrategin fattas på lika 

                                                 
44 George, L. A. & Bennett, A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Massachusetts: 

MIT, Cambridge, 2005:19-20, 114-115; Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. 

Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2009:42. 
45 Ibid: 112-115. 
46 Länsstyrelsen Norrbotten. Regional Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, version 1. 2012.  
47 Bergsstaten. Gruvor i Sverige. http://www.sgu.se/bergsstaten/gruvor/gruvor-i-sverige-2/. (Hämtad: 150424); 

Bergsstaten. Karta över svenska metallgruvor januari 2015. 

http://www.sgu.se/Global/Om%20SGU/Nyheter/2015/Gruvor2015-01.pdf. (Hämtad: 150424). 
48 Länsstyrelsen Norrbotten. Regional Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, version 1. 2012:34. 
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bedömningskriterier samt att processer i två liknande fall därmed torde få samma utfall. Detta 

trots de enskilda aktörernas rätt att själva välja frågor och perspektiv då dessa 

bedömningskriterier utgår från nationell basis. Fallen Rönnbäcken och Kallak utgår därmed 

från ett mest-lika urval där de olika utfallen är kända men orsakerna bakom dessa utfall 

okända.49 

3.2 Metodologiska angreppssätt och material 

De valda fallen och studiens syfte och jämförande ambition utgår från designen av en 

mellanfallsstudie och fokuserar på effekter av orsaker. I detta fall innebär det att analysera i 

vilken mån de valda faktorerna påverkat de olika besluten i de två fallen. I och med att beslut 

fattats i de två valda fallen återfinns studiens fokus inom att historiskt belysa de orsaker som 

genom det teoretiska ramverket framhålls som relevanta i relationen mellan orsak och effekt.50 

Studien analyserar därmed orsakerna bakom två olika utfall genom att pröva en teori vilken i 

detta fall är PET. 

 

Det metodologiska angreppssättet för studien är att vid samtidig jämförande analys av två fall 

även göra detta med en tidsdimension. Detta innebär att studiens design utgår från en jämförelse 

över tid där processen bakom en effekt, i detta fall beslut fattade i de två fallen, kan förklaras 

genom att de valda faktorerna analyseras vid olika tidpunkter. Ett historiskt perspektiv på en 

viss effekt kan därmed inkluderas och studien påvisar genom detta att de utpekade faktorerna 

finns etablerade innan effekten, att orsakerna med andra ord föregår effekten i tid. Denna design 

utgår ofta från att antingen ett fall jämförs över tid eller att flera fall jämförs över tid. Tre viktiga 

aspekter att ta i beaktande vad gäller jämförelser över tid är enligt Thomas Denk att etablera 

huruvida faktorers värden vid en viss tidpunkt är beroende av tidigare värden, att definiera ett 

relevant avstånd i tid mellan de olika faktorerna samt att ange vilken typ av enhet som bör 

utgöra tidpunkt och utgångspunkt för analysen.51 Den typ av enhet som valts är år (tidsperiod 

med år som enhet) samt de relevanta avstånden definieras som anpassat till de två fallen. Under 

det år som ansökan om bearbetningskoncession inkommit och behandling av denna påbörjats 

samt under det år då beslut fattats eller överklagan skett finns ett tillräckligt utrymme för att 

utläsa förändringar i de valda faktorerna samt huruvida mediebevakningen under de valda åren 

                                                 
49 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:114-115. 
50 Ibid: 144-145. 
51 Denk, T. Komparativa analysmetoder. Lund: Studentlitteratur, 2012:115-116, 119-121. 
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ökat eller minskat. Enheten månader används dock också i och med att bland annat nya aktörer 

relateras till ett visst beslut vid en viss tidpunkt i endera process. 

 

Vidare innebär studiens jämförande design och analys över tid att skillnader mellan fallen samt 

det växelspel som existerar mellan faktorer kan studeras och att detta förlopp studerat inom en 

tidsperiod kan förklara de valda fallens utfall.52 

3.2.1 Processpårning 

Det huvudsakliga metodverktyget som används i studien är kvalitativ textanalys inom 

analysmetoden processpårning. Inslag av kvantitativ metod kan även ses inom denna 

analysmetod i den nedan operationaliserade variabeln Attention. Processpårning har främst 

definierats av George och Bennett där denna ses som en analysmetod inom vilken metoden 

består i att få kunskap om kausala mekanismer som relaterar orsaker till ett utfall. Studien 

fokuserar i och med denna metod på processen i sig och förutsätter att utfallet är känt sedan 

tidigare.53 I detta fall beslut samt överklagan i de två fallen. Processpårning kan med fördel 

användas för fördjupade analyser av förhållandet mellan orsak och effekt i ett fåtal fall. 

Skillnader och likheter i processförlopp kan analyseras för att därigenom förklara olika utfall 

som i detta fall vad gäller beslutsfattande.54 

 

Processpårning baseras på en undersökning av de händelser som anses viktiga för samt ledde 

fram till de kända utfallen. Detta görs genom att formativa moment eller med andra ord 

avgörande tidpunkter av betydelse för utfallet isoleras. I denna studie är dessa formativa 

moment inom ett tidsspann på ett år i relation till inkommen ansökan om 

bearbetningskoncession, länsstyrelsens yttranden, avgränsning av riksintresse samt beslut eller 

överklagan i de två fallen. I och med detta rekonstrueras de överväganden gjorda av aktören 

länsstyrelsen i relation till de orsaksmekanismer som i denna studie identifierats genom det 

teoretiska ramverket. Processpårning begränsar inte de metoder som är möjliga att användas för 

datainsamling av empiriskt material då kausala mekanismer kan återfinnas i alla typer av 

skrivna dokument eller muntlig information. Analysmetoden används dock inte enbart för att 

                                                 
52 Denk, T. Komparativa analysmetoder. 2012:144-145. 
53 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:144-145. 
54 Denk, T. Komparativa analysmetoder. 2012:138-143. 
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analysera aktörers överväganden och beslut utan inkluderar ett institutionellt perspektiv i och 

med olika utfall där studiens två fall är jämförbara i sina utgångslägen.55 

 

Studien använder sig av en variant av processpårning vilken fokuserar på analytisk förklaring. 

Detta innebär att studien genom processpårning använder sig av ett historiskt narrativ där 

viktiga faktorer valts ut utefter det teoretiska ramverket vilka avser förklara orsakssambandet i 

studien.56 Processpårning kan användas i olika syften men används i denna studie till att förklara 

utfallen i de valda fallen Rönnbäcken och Kallak genom att pröva PETs förklaringspotential. 

Detta sker genom att all empiri som anses relevant utifrån metodologiska ställningstaganden 

och teori, tagits i beaktande i relation till de olika utfallen.57 Studien aspirerar även att i viss 

mån utgöra ett bidrag till den kunskapslucka som återfinns inom PETs applicering. 

3.3 Materialinsamling 

De fyra nyckelbegreppen från PET har operationaliserats för materialinsamling för att passa 

studiens val av fall och syfte där en tidsperiod avgränsats till de senaste tio åren, från och med 

2005-01-01 till och med 2014-12-31. Detta passar de valda fallen då dessa påbörjats genom 

ansökan om bearbetningskoncession under de senaste åren och har beslutats om under olika år. 

Detta passar även studiens syfte varvid PET används som förklaringsmodell till de olika 

utfallen. Detta gäller faktorn Attention. Vid empirisk inhämtning av Policy Image, New 

institutional venues och New participants görs två mätningar i vardera fall i relation till ansökan 

om bearbetningskoncession samt yttrande och beslut. I fallet Kallak analyseras material från år 

2013 då ansökan om bearbetningskoncession inkommit till Bergsstaten samt år 2014 då 

länsstyrelsen yttrat sig avstyrkande till Bergsstaten. Analys på material från 2014 sker då ett 

beslut i ärendet först fattats under år 2015 varvid tillräckligt empiriskt underlag inte finns 

tillgängligt då året ännu ej fortlöpt. I fallet Rönnbäcken analyseras material från år 2010 då 

ansökan om bearbetningskoncession inkommit till Bergsstaten samt material från år 2013 då 

ett regeringsbeslut fattats angående beslut samt överklagan till HFD i ärendet.  

 

En övergripande materialinsamling görs även vid tidsperiodens början, 2005 samt vid dess slut, 

2014 för att därigenom söka utläsa skillnader inom faktorerna Attention och Policy image. 

                                                 
55 George, L. A. & Bennett, A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 2005:211; 

Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:145-146. 
56 George, L. A. & Bennett, A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 2005:211. 
57 Beach, D. & Brun Pedersen, R. Process-Tracing Methods - Foundations and Guidelines. Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 2013:11-13, 18-21. 
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Denna analys utförs även då vissa delar av materialet inte kan relateras till enbart fallen 

Rönnbäcken och Kallak utan snarare bör ses i relation till gruvetablering i stort. Det görs även 

för att utläsa om den stabilitet PET utgår från existerar innan policyutveckling eller så kallat 

avbrott i balans. 

 

Attention mäts genom att titta på mediebevakning samt utskottsbehandling i form av motioner, 

propositioner och betänkandet för alla utskott i relation till gruvetablering i de två fallen. 

Faktorn mäts kvantitativt vid tidpunkt för ansökan om bearbetningskoncession samt vid beslut 

hos länsstyrelsen och Bergsstaten i de två fallen. Mätningen görs genom att titta på antal 

tidningsartiklar samt antal motioner i riksdagen för att därigenom söka utläsa om de två fallen 

erhållit ökad uppmärksamhet under den valda tidsperioden samt om fluktuationer inom denna 

tidsperiod kan härledas till två viktiga steg i respektive process. Dessa två steg är som tidigare 

nämnt tidpunkten för inkommen ansökan om bearbetningskoncession samt tidpunkt för beslut 

respektive överklagan av beslut. Den första mätningen görs inom all tryckt press under de 

senaste tio åren medan mätningen därefter avgränsas till att endast innefatta de två största 

regionala dagstidningarna vid två tidpunkterna inom de valda tidsperioderna i de två fallen. 

Även om mätningen inkluderar antal artiklar så är antalet i sig mindre relevant medan 

proportionerna under tidsperioden i de enskilda fallen samt mellan de två fallen det relevanta 

för faktorn. Mätningen innefattar två av de största nationella dagstidningarna, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Denna avgränsning görs för att göra materialet överskådligt samt för 

att möjliggöra mätning av uppmärksamhet på två nivåer, regionalt och nationellt. 

Avgränsningen görs även för att belysa vilken uppmärksamhet de två fallen får inom 

närområdet respektive på den nationella arenan. Mätning av utskottsbehandling görs på 

riksdagens hemsida inom lagar och dokument för respektive sökord, Rönnbäcken och Kallak. 

 

Sökningar görs i Mediearkivet på sökordet gruv* inom svensk tryckt press samt inom svensk 

webb. Denna uppdelning görs för att åskådliggöra proportionen mellan tryckt press och webb. 

Sökningar görs även på sökorden Kallak respektive Rönnbäcken och avgränsas till att gälla den 

valda tidsperioden. Ytterligare en sökning görs på sökorden Kallak respektive Rönnbäcken vad 

gäller internationell media för att belysa ökad uppmärksamhet internationellt. Sökning på 

internationell media görs enbart med de mer specifika sökorden Rönnbäcken och Kallak då en 

mer generell mediebevakning internationellt vad gäller gruvetablering inte bör ses i relation till 

de två fallen samt den svenska agendan och opinionen inom området.  
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Policy image utgår ifrån antagandet om två motstridiga bilder av policyn varför denna mäts 

utifrån en indelning i två kategorier där statens och SGUs bild utgör den första kategorin varvid 

den andra kategorin utgörs av den allmänna opinionen. Den första kategorin mäts genom 

mineralstrategin, regleringsbrev till SGU samt budgetpropositioner. Budgetpropositioner under 

tidsperioden vad gäller SGU och regeringens utgiftsområde 24 - Näringsliv, vilka ofta används 

vid operationalisering av PET58, innefattar inte särdeles mycket information av vikt för 

variabeln Policy Image varvid budgetfördelning i denna studie bortses från.59 Även det årliga 

förslaget till statens budget inom utgiftsområdet Näringsliv har bortsetts från då detta fall på 

innehållsmässiga förändringar men där Övriga utgiftsområden har exkluderats från 

materialinsamlingen då SGU inkluderande Bergsstaten är den huvudsakliga myndigheten vad 

gäller gruvetablering i Sverige.60 Regleringsbrev för SGU analyseras vid tidsperiodens start, 

2005 och dess slut, 2014 för att utläsa eventuella förändringar under ett längre tidsspann.  

 

Media utgör i materialinsamlingen den allmänna opinionen varvid de existerande förståelserna 

av policyn undersöks ytterligare genom att den bild som framställs av media vid olika tillfällen 

inom tidsspannet sammanställs. Denna operationalisering görs för att undersöka om det 

existerar två motstridiga förståelser av policyn, där den negativa utmanar statens bild i någon 

utsträckning. Materialinsamling av den allmänna opinionen är något problematisk då denna till 

stor del representeras av ovan gjorda operationalisering i och med vedertagna förståelser av 

policyn hos ett antal aktörer inom området. Detta kompletteras dock i viss mån då allmän 

opinion vidare analyseras genom att inom tidsperioden titta närmre på insändare och 

debattartiklar i respektive fall. Antalet insändare kan i detta fall inte anses signifikant för den 

allmänna opinionen i stort i de två fallen men utgör vid närmare analys av innehåll ytterligare 

empiri i existerande förståelser av policyn. 

 

New institutional venues identifieras genom empiri i de två processerna, yttranden och artiklar 

inhämtade inom Policy image ovan. 

 

                                                 
58 Prindle, D. F. Importing concepts from biology into political science: The case of punctuated equilibrium. 

(2012):32-33. 
59 Proposition 2005/06:1. Budgetpropositionen för 2006 Utgiftsområde 24 Näringsliv. Stockholm: Regeringen; 

Proposition 2013/14:1. Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 24 Näringsliv. Stockholm: Regeringen. 
60 Proposition 2004/05:1. Utgiftsområde 24, Förslag till statsbudget för 2005. Stockholm: Regeringen; 

Proposition 2009/10:1. Utgiftsområde 24, Förslag till statens budget för 2010. Stockholm: Regeringen; 

Proposition 2012/13:1. Utgiftsområde 24, Förslag till statens budget för 2013. Stockholm: Regeringen; 

Proposition 2013/14:1. Utgiftsområde 24, Förslag till statens budget för 2014. Stockholm: Regeringen. 
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New participants inhämtas genom empiri i de två processerna samt relaterade yttranden, 

överklaganden, samråd och nya arenor. Nya aktörer benämns endast då de först involveras i 

respektive fall. 

 

New institutional venues och New participants inhämtas båda i och med det år de tillkommit 

eller involverats men även i enheten månader då dessa relateras till tidpunkt för beslut och 

yttranden samt för att underlätta jämförelser mellan fall om aktörer återfinns i båda men 

involverats i ett fall först.  

3.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten behandlar tillförlitligheten i resultatet och är därför nära relaterad till studiens 

operationalisering. De faktorer som definierats och operationaliserats utifrån det teoretiska 

ramverket innefattar empirins pålitlighet där studien ska kunna upprepas och nå samma 

resultat.61 Då empiri inhämtats från ett flertal olika myndigheter, sakägare och aktörer och 

sammanställts i ett empiriskt resonemang, anses den insamlade empirin tillförlitlig. Studiens 

replikerbarhet vid ett senare tillfälle anses hög men kan i och med att de två processerna i 

dagsläget är pågående innebära nya resultat. En ny studie då båda processer är avslutade skulle 

förmodligen innebära en mer omfattande analys av policyförändring och de mer långsiktiga 

konsekvenser vilka processerna och valda faktorer resulterar i. 

 

Validitet innebär att studien undersöker det som den avser att undersöka med avsaknad av 

systematiska och slumpmässiga empiriska felaktigheter.62 Validitet åsyftar hur de genom det 

teoretiska ramverket identifierade begrepp operationaliserats till att undersöka exempelvis 

mediebevakning och i detta fall antal publicerade artiklar inom ämnet gruvor och 

gruvetablering. Det empiriska material som använts anses överlag undersöka det som åsyftas. 

Exempelvis innebär mätningar av mediebevakning inom Attention att proportionen mellan 

ökningar i de två fallen kan analyseras. Mediearkivet har i och med bredden av de sökningar 

som gjorts på sökord Rönnbäcken och Kallak, haft en lägre validitet. Ett antal av de artiklar 

som inkluderats i mätningarna har i själva verket relaterat till ordet Rönnbäcken som efternamn 

snarare än geografiskt område. Denna lägre validitet har dock ansetts marginell då antal artiklar 

i sig inte är det väsentliga utan snarare proportionerna mellan antalet artiklar i fallet Rönnbäcken 

respektive Kallak. De artiklar som inkluderats i och med detta fel anses heller ej påverka de 

                                                 
61 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:70-71. 
62 Yin, R. K. Applications of Case Study Research. 1993:39-40. 
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ökningar som belyses i relation till Rönnbäcken då dessa innebär att fler artiklar publicerats 

under dessa årtal och vilket rimligtvis inte tyder på att fler personer med namnet Rönnbäcken 

publicerat fler artiklar.  

 

Mediearkivet har även påverkat de materialinsamlingar som utförts inom faktorn Policy image. 

Detta då ett flertal artiklar vilka erhållits manuellt via generella sökmotorer genom mediearkivet 

inte har funnits med bland resultat. Även den materialinsamling vilken gjorts hos respektive 

länsstyrelse i de två fallen har påverkat validiteten. Västerbottens länsstyrelse har i detta fall 

varit bristande i sin diariefunktion varvid endast två yttranden kunnat relateras till fallet 

Rönnbäcken och erhållits.  

 

En inomfallsstudie innebär att orsakerna till en viss effekt studeras. I detta fall innebär detta att 

effekten av de genom det teoretiska ramverket presenterade faktorerna är de olika besluten i 

respektive fall.63 Detta innebär dock att fokus i studien istället torde varit Bergsstatens 

beslutsfattande och de effekter som resulterat i detta i respektive fall. Studien studerar istället 

de två fallen för sig med två skilda länsstyrelser som beslutande aktörer och en mellanfallsstudie 

är därmed mer applicerbar än en inomfallsstudie.  

 

Validitet kan delas upp i tre delar, begrepps-, intern och extern validitet. Begreppsvaliditet rör 

om de begrepp som operationaliserats mäter det de syftar till. Detta problem löses ofta genom 

att flera mätningar och källor används för att bekräfta resultaten vilket i studien gjorts genom 

att bland annat flera myndigheter, aktörer och tidningar använts. Begreppsvaliditeten anses vara 

hög vid studier utformade som fallstudier där indikatorer identifieras utifrån den fallspecifika 

kontexten och valet av fall är strategiskt samt innefattar få fall. Detta strategiska urval kan ses 

i denna studie varvid de två kontexten är liknande och samma indikatorer återfinns i båda fallen. 

Intern och extern validitet mäts genom att de slutsatser studien kommer fram till är välgrundade 

respektive att kunna generalisera slutsatser till andra kontext.64 

 

Fallstudier är ofta mindre generaliserbara vad gäller orsakssamband men används med fördel 

för att undersöka i vilken grad en viss orsak påverkar en viss effekt samt i vilken omfattning 

                                                 
63 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:144-145.  
64 Yin, R. K. Applications of Case Study Research. 1993:39-40; George, L. A. & Bennett, A. Case Studies and 

Theory Development in the Social Sciences. 2005:19-20; Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & 

Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2009:64. 
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och under vilka förhållanden ett teoretiskt ramverk kan förklara ett orsakssamband.65 

Processpårning i sin tur används ofta med ambitionen att generalisera teorier till liknande 

processer och utfall. I detta fall används processpårning för att förklara olika utfall i liknande 

processer inom gruvnäring med ambitionen att belysa det teoretiska ramverkets applicerbarhet 

på policyprocesser inom detta område.66 Generaliserbarheten utgår därmed inte från de 

specifika kontext analyserade i de två fallen men utgör genom sitt bidrag till kunskapsluckan 

inom gruvlitteraturen samt PETs applicerbarhet ett bidrag som kan generaliseras till andra 

kontext i relation till myndighetsutövning på lokal nivå samt förändringar av den allmänna 

agendan i relation till gruvetableringar och interaktion mellan gruvsamhället och staten. 

4. Resultat 

Studiens resultat utgår från en kortare redogörelse för de lagar, strategier och direktiv som utgör 

riktlinjer för bedömning i gruvetablering. Dessa utgör även regeringens policymonopol och 

förståelse av policyn. Därefter redogörs för processen i fallen Kallak respektive Rönnbäcken 

som startat 2013 respektive 2010 vid inkommen ansökan om bearbetningskoncession och 

resulterat i två olika utfall. Inhämtade resultat enligt de fyra faktorer som belyses genom det 

teoretiska ramverket beskrivs i respektive fall och sammanfattas därefter.  

4.1 Riktlinjer för bedömning 

De riktlinjer som tillsammans bedömer huruvida en bearbetningskoncession bör tillåtas består 

av bland andra Minerallagen och Miljöbalken.67 Utöver dessa lagar finns direktiv från 

regeringen vilka innefattas under bland annat Mineralstrategin och Kommittédirektivet 

Hushållning med mark och vatten -områden av riksintresse. Inom regionen finns även det 

påbörjade regionala samarbetet mellan länsstyrelsen Norrbotten och länsstyrelsen Västerbotten 

som ska mynna ut i ett regionalt beslutsfattande vilket i och med bedömningsöverväganden ska 

vara mer samspelt inom regionen.  

                                                 
65 Yin, R. K. Applications of Case Study Research. 1993:31: George, L. A. & Bennett, A. Case Studies and 

Theory Development in the Social Sciences. 2005:25. 
66 Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2009:148. 
67 SFS 1991:45. Minerallag. Stockholm: Näringsdepartementet. 1 kap. Inledande bestämmelser definierar i 7 § 

att det i miljöbalken, plan- och bygglagen, kulturmiljölagen samt i vissa fall lagen om kärnteknisk verksamhet 

och strålskyddslagen finns bestämmelser som berör Minerallagen. Samtliga lagar tas dock inte upp i denna 

studie där fokus läggs på Minerallagen och Miljöbalken samt regeringsstrategier och direktiv i anknytning till 

dessa. 
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”Regionen ska arbeta för nya modeller för tidiga, effektiva samrådsförfaranden tas fram. Förslag ska lämnas till 

regeringen att uppdra åt länsstyrelserna att utveckla nya arbetsmodeller för en mer samordnad, snabbare och 

säkrare hantering av frågor som rör miljö, tillståndsprövningar och liknande frågor.”68  

Ett tillägg till detta görs då varje länsstyrelse själva ska ha möjlighet att fatta enskilda beslut i 

olika ärenden.69 

 

Dessa riktlinjer utgör regeringens förståelse av policyn där förändringar i lagar och nya 

rapporter ses som förändringar i regeringens policy. Riktlinjer för bedömning avslutas med en 

sammanfattning av två regleringsbrev för Bergsstaten under tidsperioden där vissa förändringar 

ses i regeringens formuleringar. 

4.1.1 Minerallagen och Mineralstrategin 

Den nuvarande Minerallagen trädde i kraft 1992 och dess tillämpningsområde är inom 

exploatering och gruvetablering. Detta gäller med andra ord: ”…undersökning och bearbetning av 

fyndigheter på egen eller annans mark av (…) mineraliska ämnen (koncessionsmineral)…”.70 De 

förutsättningar som lagen definierar för en koncession är enligt 2 §, 4 kap. 

Bearbetningskoncession, att ”I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap. miljöbalken 

tillämpas.”71 Den första maj 2005 trädde en ny version av Minerallagen i kraft vilken 

kompletterade tidigare lag då den ger markägare och sakägare mer att säga till om vid 

inkommen ansökan om undersökningsarbete. Den reviderade lagen ger Bergmästaren rätt att 

vid undersökningstillstånd ställa villkor relaterade till skydd av natur- och kulturmiljöer och 

ökar skyldigheten att utsätta natur- och kulturmiljöer för minsta möjliga skada. Lagen innefattar 

vidare en mineralersättning som ska betalas av gruvföretaget vid en bearbetningskoncession.72  

 

Den reviderade lagen företräddes av Mineralutredningen varvid relationen mellan äganderätt 

och Minerallagen undersöktes tillsammans med ett eventuellt behov av att vid prövning 

gällande undersökningstillstånd och undersökningsarbeten ytterligare skydda natur- och 

kulturmiljöer av betydelse. Utredningens betänkande gällde bland annat att miljökonsekvenser 

bör utredas på ett tidigare stadium vad gäller skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Betänkandet 

innefattade även att länsstyrelsen bör ges tillfälle att yttra sig redan vid ansökan om 

undersökningsansökan istället för under ansökan om bearbetningskoncession. Vidare ska detta 

                                                 
68 Länsstyrelsen Norrbotten. Regional Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, version 1. 2012:38. 
69 Ibid: 34. 
70 SFS 1991:45. Minerallag.  
71 Ibid.  
72 Sveriges Riksdag. Betänkande 2004/05:NU8 Ändringar i minerallagen; Näringsutskottets betänkande 

2004/05:NU8. Ändringar i Minerallagen. Regeringens proposition 2004/05:40. Stockholm: Näringsutskottet. 
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ge bergmästaren möjlighet att meddela nödvändiga villkor för skydd av allmänna intressen 

redan i detta skede. Utredningens förslag i dessa frågor är att en bedömning av miljöpåverkan 

och skyddsvärda områden som kan komma att påverkas ska bifogas undersökningsansökan. 

Vidare bör ett tillägg göras i Minerallagen om att dessa bör utformas så att natur- och 

kulturmiljön utsätts för minsta möjliga skada. Länsstyrelsen bör även få tillfälle att yttra sig vid 

ansökan om undersökningstillstånd och bergmästaren ska vid detta tillfälle ange de villkor som 

är nödvändiga för skydd av allmänna intressen.  Bedömningen är att anmälan för samråd även 

bör gälla kulturmiljöer och inte enbart naturmiljöer som enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken samt att 

nuvarande lagstiftning genom bland annat Miljöbalken bedöms vara ett tillräckligt skydd för 

natur- och kulturmiljöer.73 Regeringens proposition 2004/05:40 överensstämde i ovanstående 

punkter med Mineralutredningen och avsåg att bättre balansera behov mellan sakägare och 

exploateringsintresse.74 

 

Minerallagen har även reviderats för att tydliggöra ansvar och stärka enskildas ställning. Dessa 

tillägg trädde i kraft under 2014. Denna revidering innefattar att berörda vid 

undersökningsarbeten ska få information om dessa samt att upprättad arbetsplan ska skickas till 

länsstyrelse, kommun och Sametinget.75 

 

Mineralstrategin presenterades i februari 2013 och innehåller fem områden som ska 

implementeras. Dessa utgår från samexistens mellan olika näringar såsom gruv- och 

miljönäring, att främja dialog, ett tydligare regelverk, tillväxt och innovation inom gruv- och 

mineralnäring, internationellt attraktiv gruv- och mineralnäring.76  Mineralstrategin har följts 

upp genom regleringsbrev till SGU genom vilka myndigheten fått i uppdrag att rapportera och 

följa upp de åtgärder som krävs för implementering av strategin.77 

4.1.2 Miljöbalken och riksintresse för värdefulla ämnen och material 

Vid bearbetningskoncession appliceras främst 3, 4 och 6 kap. Miljöbalken där klargörande 

bestämmelser i relation till avgränsning av riksintresse återfinns. I och med 

bearbetningskoncession är dessa kapitel viktiga då länsstyrelsen ska basera sitt yttrande på 

appliceringen av dessa. Syftet med Miljöbalken är att främja en långsiktigt hållbar utveckling. 

                                                 
73 Statens offentliga utredningar SOU 2000:89. Betänkande från utredningen om minerallagen, markägarna och 

miljön. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.  
74 Proposition 2004/05:40. Ändringar i minerallagen. Stockholm: Näringsdepartementet.  
75 Proposition 2013/14:159. Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering. Stockholm: 

Regeringen.  
76 Näringsdepartementet. Sveriges mineralstrategi. Stockholm, 2013:4-5. 
77 Lindahl, J. Sveriges mineralstrategi - uppföljning av åtgärder 2014. Rapport/SGU 2014:42.  
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Hushållning med mark- och vattenområden och dess grundläggande bestämmelser innefattas i 

3 kap. Miljöbalken där områden av betydelse för exempelvis rennäring ska skyddas från 

åtgärder som försvårar bedrivande av rennäring. Samtidigt innefattar detta att områden som 

innehåller fyndigheter ska skyddas från åtgärder som försvårar utvinning. 4 kap. innefattar 

särskilda bestämmelser för områden av riksintresse där exploatering eller andra ingrepp i 

områden definierade i 3 kap. får endast ske om (4 kap 1 §) ”…det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden.” I 6 kap. Miljöbalken behandlas kriterier för bland annat 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där syftet identifieras vara att identifiera de effekter 

verksamheten har på bland annat hushållning med mark- och vatten samt klimat och landskap.78 

 

Miljöprocessutredning från 2009 resulterade i ett antal ändringar i Miljöbalken. Lagen ska gälla 

även i relation till andra lagar och hushållningsbestämmelserna ska utgå ifrån statliga 

intressen.79 Beslut om riksintresse för värdefulla ämnen och material fattas av SGU i samråd 

med berörd länsstyrelse samt Boverket. SGU beaktar riksintresseavgränsningen ur ett 

långsiktigt perspektiv där områdets fyndighet måste vara betydande ur bland annat ett 

samhällsförsörjande perspektiv.80 Kommittédirektivet Hushållning med mark och vatten -

områden av riksintresse syftar till att se över den bestämmelser kring riksintressesystemet, dess 

funktion samt hur det bör tillämpas. Kommittédirektivet beslutades om i december 2013 och 

ett slutbetänkande är planerat till december 2015. Behovet av att se över bestämmelser om 

riksintresse och hushållning grundar sig i kritik som riktats mot tillämpningen av dessa 

bestämmelser.81 

4.1.3 Översikt över prövningsprocessen vid gruvetablering 

Vid en prövningsprocess genomgås ett antal stadier inom vilka vissa kriterier måste uppfyllas 

samt utpekade aktörer får komma till tals genom samråd och beslutsprocesser. 

En gruvetablering startar vid ansökan om undersökningstillstånd vilket beslutas av 

Bergmästaren. Detta överses av bland andra länsstyrelsen i och med skydd för miljön samt 

markägare genom den arbetsplan tillståndshavaren måste upprätta. Vid ansökan om 

bearbetningskoncession beslutar Bergsstaten i samråd med berörd länsstyrelse. Då parterna är 

oeniga beslutar regeringen i frågan. I ansökan om bearbetningskoncession måste en 

                                                 
78 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
79 Statens offentliga utredningar SOU 2009:45. Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar, 

Slutbetänkande av miljöprocessutredningen. Stockholm: Miljö- och energidepartementet, s. 12-13. 
80 SGU. Riksintressen för värdefulla ämnen eller material. http://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-

vardefulla-amnen-eller-material/. (Hämtad: 150518). 
81 Dir. 2013:126. Hushållning med mark och vatten - områden av riksintresse. Miljö- och energidepartementet, s. 

1, 4-5. 



30 

 

miljökonsekvensbeskrivning inkluderas samt bevis framföras om fyndighetens troliga 

ekonomiska hållbarhet. Förhållandet mellan utvinningen och andra allmänna intressen såsom 

rennäring värderas. Därutöver krävs tillstånd som utfärdas genom Mark- och miljödomstolen i 

relation till 9 kap. Miljöbalken vilka bestämmer villkor i enlighet med miljökrav där 

länsstyrelsen fungerar som tillsynsmyndighet i de flesta fall. Det krävs även i relation till detta 

en markanvisning enligt överenskommelse mellan markägaren och koncessionshavaren samt 

bygglov vilket utfärdas av berörd kommun i relation till Plan- och bygglagen.82 

4.1.4 Regeringens policymonopol 

Regleringsbrev för SGU och Bergsstaten år 2005 samt år 2014 innefattar ett antal tydliga 

skillnader vad gäller utformning samt det utrymme policyn ges och förståelsen av denna. 

Bergsstaten var fram tills 2009 en egen myndighet men vilken därefter innefattades under SGU. 

Dessa myndigheter har dock innan såväl som efter 2009 inkluderats i samma regleringsbrev. 

Skillnader relaterade till detta bör därför inte vara av väsentlig karaktär utöver Bergsstatens 

benämning i det tidigare regleringsbrevet som en verksamhetsgren kontra dess benämning som 

gruvindustri i relation till mineralstrategin i det senare regleringsbrevet.83 I 2005 års 

regleringsbrev vad gäller verksamhetsgrenen Bergsstaten beskrivs mål som följer: 

”En effektiv och aktiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och 

utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen. Verksamheten skall bedrivas så att 

misshushållning förhindras och så att ett långsiktigt hållbart utnyttjande av landets mineralresurser främjas 

samt förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.” 

2014 års regleringsbrev benämner detta SGUs uppdrag enligt följande: 

”SGU ska ta fram underlag för den regelbundna uppföljningen av genomförandet av Sveriges mineralstrategi 

(dnr N2013/972/FIN). SGU ska regelbundet återrapportera genomförandet av åtgärderna som initierats genom 

mineralstrategin. Myndigheten ska vidare årligen arrangera ett mineralforum i syfte att redovisa arbetet med 

pågående åtgärder och identifiera förslag till nya åtgärder i förhållande till mineralstrategins måluppfyllelse. 

Mineralforum ska ske i formen av ett dialogmöte och en bred målgrupp ska beredas möjlighet att delta.” 

Detta innefattar att kartlägga den potential som finns för utvinning och återvinning samt att 

”…öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt.” Regleringsbreven skiljer sig 

med andra ord åt vad gäller tonvikt på att informera och upprätta dialogmöten som beskrivs i 

2014 års regleringsbrev.84 

                                                 
82 Bergsstaten. Sammanfattning av regelsystemet. http://www.sgu.se/bergsstaten/lagstiftning/sammanfattning-av-

regelsystemet/. (Hämtad: 150518); Bergsstaten. Från undersökningstillstånd till gruva. 

http://www.sgu.se/bergsstaten/lagstiftning/fran-undersokningstillstand-till-gruva/. (Hämtad: 150518). 
83 Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 131212, N2013/5700/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) m.fl.  
84 Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sveriges geologiska undersökning m.m. 

inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2004/05:117), Regeringsbeslut 051220, N2005/10026/HUB; 
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4.2 Bedömning i fallen Rönnbäcken och Kallak 

Bedömningen i fallen Rönnbäcken och Kallak skiljer sig åt i fråga om vilket riksintresse som 

ges företräde såväl som vad gäller länsstyrelsens yttranden angående ansökan om 

bearbetningskoncession och de förklaringsfaktorer som belyses genom PET. 

Riksintressebedömning gjord av respektive länsstyrelse resulterade i ett jakande respektive ett 

nekande gällande avgränsning av riksintresse för mineraler varvid SGU i det ena fallet fattade 

ett beslut som bestred länsstyrelsens yttrande. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

definierar områdena Rönnbäcken och Kallak i enlighet med Minerallagen som områden av 

nationell betydelse vad gäller järnmalm respektive nickel, kobolt och järn.85 Dessa områden är 

samtidigt i och med rennäring, friluftsliv samt världsarvsområden definierade som 

riksintressen. Länsstyrelsen bör därmed lämna sitt yttrande i avgränsning av riksintresse och 

bearbetningskoncession till Bergsstaten där ett riksintresse tvingas prioriteras framför ett annat. 

Detta görs i enlighet med Minerallagen samt regeringens direktiv gällande riksintressen där en 

avvägning ska göras av länsstyrelsen enligt Miljöbalkens 3 kap. 10 § för att bättre vara förenliga 

med hushållningsregler gällande områden av riksintresse. Detta innebär att det är avhängigt 

tillämpningen av dessa bestämmelser huruvida ett visst beslut kan fattas.86 Nedan följer en 

redogörelse för detta i de två fallen.  

4.2.1 Rönnbäcken 

I fallet Rönnbäcken har riksintresseavgränsningen inneburit en uppbackning av gruvnäringen 

från länsstyrelsen Västerbottens sida. Detta genom länsstyrelsens positiva yttrande vad gäller 

avgränsningen av området i Rönnbäcken som ett riksintresse för Ämnen och mineraler samt 

länsstyrelsens positiva yttrande i relation till ansökan om bearbetningskoncession. En översikt 

över processens förlopp kan ses i Tabell 1 nedan. 

 

Området Rönnbäcken pekades i samband med länsstyrelsen Västerbottens yttrande ut som 

riksintresse för värdefulla ämnen och material år 2010. Detta har gjorts i samband med ansökan 

om bearbetningskoncession. Yttrandet innefattar Boverket vilka inte har någon invändning 

samt länsstyrelsen vilka anser att ”…mineralintresset ska ha företräde framför såväl områdets naturvärden 

                                                 
Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 131212, N2013/5700/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) m.fl.  
85 SGU. Områden med mineraliska ämnen av riksintresse. Rapport/SGU: Stockholm, 2014.  
86 SFS 1991:45. Minerallag. Stockholm: Näringsdepartementet; Statens offentliga utredningar SOU 2009:45. 

Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar, Slutbetänkande av miljöprocessutredningen. 

Stockholm: Miljö- och energidepartementet, s. 85-86, 89-90. 
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som rennäringens intressen i området.”87 Länsstyrelsen förutsätter dock att hänsyn till sådana 

intressen tas i samband med miljöprövning samt att det geografiska område som ska definieras 

som riksintresse är för stort. SGU beslutar dock att fyndigheten är sammanhängande varvid 

denna i sin helhet bör avgränsas som riksintresse. Beslutet motiveras enligt följande:  

”Områdena kring fyndigheten vid Rönnbäcken är välkända genom geologiska och geofysiska undersökningar 

samt provbrytning och anrikningsförsök. Området är viktigt ur försörjningssynpunkt och av vikt för 

gruvnäringen samt har en god potential för framtida gruvdrift.”88 

 

Samråd har utgått för tre bearbetningskoncessioner inom området Rönnbäcken. De första två 

av dessa aktualiserades genom länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten 2010. Länsstyrelsens 

yttrande innefattar vikten av långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att öka samhällsnyttan 

och motivera de motstridiga intressen som återfinns inom området. Länsstyrelsen anser att inget 

hinder finns för bearbetningskoncession inklusive påverkan på rennäringen men att hänsyn till 

denna bör tas samt att intrång på miljön bör minimeras.  

”I ett hållbart samhälle ska ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer vägas samman. I en sammanvägning av 

vilken markanvändning som ska ges företräde enligt bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet i miljöbalken är därför en 

central utgångspunkt att mineralfyndigheten har en god ekonomi. Länsstyrelsen förutsätter i sitt yttrande att 

fyndigheten har långsiktigt ekonomiska förutsättningar och överlämnar till Bergsstaten att avgöra detta.”89 

Storumans kommun har yttrat sig och beskriver MKB90 som bristfällig då kontextspecifika 

formuleringar i relation till Rönnbäcken saknas. Länsstyrelsen anser att MKB har brister men 

att dessa kan åtgärdas innan kommande miljöprövning. Berörda sakägare har i detta fall inte 

fått tillfälle att yttra sig varvid Bergsstatens beslut i och med länsstyrelsens yttrande i frågan 

överklagats till två instanser. I och med samråd för bearbetningskoncession för Rönnbäcken K 

nr 3 har Vapstens sameby samt ett flertal aktörer yttrat sig om avstyrkan av 

bearbetningskoncession.91 

 

                                                 
87 SGU. Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län, 

enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. 100825. Diarienr. 46-352/2010. Uppsala: SGU. 
88 Ibid.  
89 Länsstyrelsen Västerbotten. Samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncession för 

Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K nr 2, Storumans kommun. 100517. Diarienr. 543-1902-2010. Umeå: 

Länsstyrelsen Västerbotten. 
90 För ytterligare information se MKB: IGE Nordic AB. Miljökonsekvensbeskrivning för 

bearbetningskoncession Rönnbäcken. 100215. 
91 Länsstyrelsen Västerbotten. Samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncession för 

Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K nr 2, Storumans kommun. 100517; Länsstyrelsen Västerbotten. Samråd 

enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3, Storumans kommun. 120917. 

Diarienr. 543-762-2012. Umeå: Länsstyrelsen Västerbotten.  
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Det andra yttrandet vad gäller Rönnbäcken K nr 3, utgår från samma yttrande som ovan där 

länsstyrelsen Västerbotten samt Storumans kommun tillstyrker bearbetningskoncession i och 

med dess nytta för samhällsekonomin och om långsiktigt ekonomiska förutsättningar finns. I 

yttrandet påpekas att området Rönnbäcken K nr 3 ökar den påverkan gruvetableringen får för 

rennäringen då detta innebär ett ökat anspråk på samebyns område. Den påverkan detta innebär 

tros dock minska under tidens gång då störningen enligt länsstyrelsen ”…sannolikt kommer att 

minska över tid i takt med att brytningen kommer längre ned från markytan och störningarna därigenom 

begränsas.”92 Yttrandet innefattar yttranden i relation till den dom som är resultatet av en 

överklagan från Vapstens sameby till HFD varvid länsstyrelsen anser att en fullgod avvägning 

gjorts mellan de motstridiga intressena. Länsstyrelsen betonar även att det bör tydliggöras vilka 

störningar på rennäringen som gruvetableringen kan resultera i och ett antal åtgärder beskrivs 

vilka ska minska de negativa konsekvenser gruvetableringen kan få.93 

 

I och med Bergsstatens beslut om bearbetningskoncession i Rönnbäcken K nr 1 och K nr 2 

överklagade Vapstens sameby beslutet till Regeringen. Regeringen avslog överklagan 2010 

varvid Vapstens sameby ansökte om rättsprövning hos HFD för att upphäva regeringsbeslutet 

samt möjlighet att åter pröva ärendet hos Regeringen. HFDs dom resulterade i att Regeringens 

beslut hävdes med motiveringen att Regeringens beslut stred mot de bestämmelser som 

återfinns i 3 kap. 10 § Miljöbalken. Detta då en intresseavvägning mellan de i det aktuella fallet 

oförenliga riksintressena rennäring och utvinning av mineraler måste göras för att bedöma 

vilket riksintresse som bäst överensstämmer med Miljöbalken och de mål som där återfinns 

angående hushållning med mark. Avsaknaden av denna avvägning konstaterades ha kunnat vara 

av avgörande för regeringsbeslutet. Regeringsbeslutet i denna fråga innefattade att ett flertal 

överklaganden inte togs upp för beslut då dessa inte ansågs ha klagorätt i frågan. Vapstens 

samebys yrkande att regeringen skulle hålla ett muntligt sammanträde i frågan samt att i och 

med detta även inhämta yttrande från Sametinget, avslogs då ett sådant yttrande inhämtats vid 

tidigare tillfälle samt då det i sådana ärenden inte finns någon laglig rätt till muntliga 

sammanträden. Regeringsbeslutet innefattar därefter den avvägning mellan de oförenliga 

riksintressena varvid gruvverksamheten förutspås pågå under 27 år och varvid denna anses ge 

”…större samhällsekonomiskt positiva effekter och större möjligheter till ökad social välfärd än vad pågående 

rennäring genererar idag.” I avvägningen betonas även att trots den negativa påverkan på rennäring 

                                                 
92 Länsstyrelsen Västerbotten. Samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncession för 

Rönnbäcken K nr 3, Storumans kommun. 120917.  
93 Ibid.   
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en gruvetablering kommer att innebära så innebär detta i sin tur inte att rennäringen helt måste 

läggas ned. Detta relateras till Sveriges folkrättsliga åtaganden där ett sådant ingrepp på 

rennäringen i sådana fall skulle strida mot dessa.94 

 

Processen i fallet Rönnbäcken överklagades därefter än en gång av Vapstens sameby till HFD 

varvid domen gällde rättsprövning av regeringsbeslut ovan. Det anförs att Regeringen i sitt 

avvägande inte behandlat de sammanlagda effekterna på rennäringen i och med en prövning av 

konsekvenser för miljön inom tillståndsprövningen. Därmed anses att ”Genom att skjuta upp de 

bedömningar som krävs för en fullgod intresseavvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken brister regeringens beslut 

i formellt hänseende.”95 I och med detta yrkar Vapstens sameby på att bedömningen inte baserats 

på konsekvenser detta kan få för samebyn då ingen relevant sammanställning gjorts av 

förväntade konsekvenser samt att det riksintresse som beviljats företräde därmed vilat på en 

felaktig bedömning. Sametinget har backat upp Vapstens samebys anförande i ärendet. HFD 

vidhöll i sin dom att Regeringens beslut bör stå fast, att Länsstyrelsens yttrande (120917) i 

frågan ligger till grund för det tidigare regeringsbeslutet samt att det inte strider mot någon 

rättsregel.96  

 

Under oktober 2013 skrevs en stämningsansökan eller så kallad petition från Vapstens sameby 

vilken skickades till FNs kommitté mot rasdiskriminering. FN begärde i och med detta att 

gruvverksamhet i Rönnbäcken skulle stoppas tills vidare under utredning om gruvetableringen 

stred mot FNs rasdiskrimineringslagar. Detta resulterade i att Regeringen avslog begäran med 

motiveringen att gruvverksamhet ännu inte pågår i området Rönnbäcken.97 

                                                 
94 Näringsdepartementet. Överklaganden av bergmästarens beslut om bearbetningskoncessioner för områdena 

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

Regeringsbeslut 130822. N2012/1637/FIN, N2012/2776/FIN, N2012/5726/FIN; Högsta Förvaltningsdomstolens 

dom. 120525. Mål nr. 443-11. 
95 Högsta Förvaltningsdomstolens dom. 141029. Mål nr. 7425-7427-13.  
96 Ibid.  
97 Naturskyddsföreningen. Sverige avvisar FN-kritik. 140201. 

gruvormineraler.naturskyddsforeningen.se/2014/02/01/sverige-avvisar-fn-kritik/. (Hämtad: 150520); TT. Nytt 

undersökningstillstånd vid Rönnbäcken. Sveriges radio. 140206. 

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5777087. (Hämtad: 150520).  
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Tabell 1 - Översikt tidsförlopp Rönnbäcken 

 

Det är i dagsläget oklart vari processen området Rönnbäcken befinner sig men det antas att 

undersökningsarbeten fortfarande pågår i området då ett undersökningstillstånd för 

Rönnbäcken nr 4 verkar ha förlängts av Bergsstaten och överklagats av närboende. Även 

utredningen inom FNs rasdiskrimineringskommitté antas pågå i dagsläget.98 

4.2.2 Kallak 

Avgränsning av riksintresse i fallet Kallak har beslutats av SGU i februari 2012 där såväl 

Boverket som länsstyrelsen yttrat sig negativt. Boverket anser att det i motivering till 

avgränsning inte motiveras ur försörjningsberedskapssynpunkt. Länsstyrelsen vidhåller 

Boverkets synpunkter samt påpekar hushållningsbehov där andra behov än vad gäller utvinning 

bör tas i beaktande. SGU beslutar emot länsstyrelsens och Boverkets yttranden med 

motiveringen att fyndigheten bedöms vara av stor ekonomisk betydelse för Sverige;99  

”Enligt förarbetena till hushållningsförordningen är det naturresurser som är av stor betydelse för landet och 

som är väl dokumenterade som är möjliga att peka ut som riksintressen (prop. 1985/86:3, sid 166). Med 

begreppet riksintresse avses, enligt förarbetena, främst fyndigheter av sådana ämnen eller material som är eller 

bedöms kunna bli av stor betydelse med hänsyn till försörjningsberedskapen för landet.”100 

 

I februari 2013 anmäldes provbrytningar i Kallak till Unesco. Anmälan gällde det eventuella 

hot detta utgjorde mot världsarvet Laponia och yttranden från ansvariga myndigheter begärdes 

av Unesco. Laponia är ett av tre världsarv som bedöms som mycket höga naturvärden av totalt 

femton i Sverige. ”Ett område utses till världsarv för att det anses vara så ovärderligt för mänskligheten att 

                                                 
98 TT. Nytt undersökningstillstånd vid Rönnbäcken. Sveriges radio. 140206. 
99 SGU. Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Kallak i Jokkmokks kommun, Norrbottens län, enligt 3 

kap. 7 § andra stycket miljöbalken. 130219. Diarienr. 331-158/2012. Uppsala: SGU. 
100 Ibid.   

Datum Rönnbäcken

maj-10 Samråd bearbetningskoncession K nr 1 och K nr 2

aug-10 Länsstyrelsens yttrande och SGUs beslut om riksintresseavgränsning

okt-10 Överklagan av Bergmästarens beslut av bl.a. Vapstens sameby

maj-12 HFDs dom efter överklagan av regeringsbeslut av bl.a. Vapstens sameby

sep-12 Samråd bearbetningskoncession K nr 3

aug-13 Regeringsbeslut för överklagan av beslut för bearbetningskoncession K nr 1, K nr 2 och K nr 3

okt-13 Petition till FN från Vapstens sameby

feb-14 Kritik från FN avvisas av regeringen

feb-14 Undersökningstillstånd ges för Rönnbäcken K nr 4

okt-14 HFDs dom efter överklagan av regeringsbeslut (aug-13) av bl.a. Vapstens sameby
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det ska skyddas och bevaras för all framtid.”101 Laponia innefattar fyra nationalparker, två naturreservat 

och viktiga rennäringsområden.102 

 

Jokkmokks kommun yttrade sig första gången i juli 2013 i relation till bearbetningskoncession. 

Yttrandet innefattade att kommunen inte hade något att tillägga emot bearbetningskoncession 

utöver att ytterligare bakgrundsundersökningar behövs vid ansökan till Mark- och 

miljödomstolen. Inför kommunens andra yttrande sades att det första utfärdats under tidspress 

i och med semestertider. Det andra yttrandet under oktober 2013 var mer omfattande och 

innefattade att effekter på rennäring måste undersökas tillsammans med socioekonomiska 

effekter. Yttrandet innefattade att allvarliga fel och brister fanns i MKB103 samt att långsiktiga 

effekter måste tas i beaktande.104 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig två gånger i och med samråd för bearbetningskoncession där 

kompletteringar inkommit från gruvföretaget varvid länsstyrelsen yttrat sig över dessa 

kompletteringar. Länsstyrelsen första yttrande var i november 2013 varvid yttrandet innefattade 

att MKB hade för stora brister för att kunna utgöra bedömningsunderlag, att beskrivning av 

påverkan på Sveriges internationella åtaganden genom världsarv (Laponia) saknades samt att 

underlaget inte tar i beaktande de konsekvenser en bearbetningskoncession kan innebära. 

Länsstyrelsen kunde därmed inte ta ställning i frågan. Länsstyrelsens andra yttrande framhåller 

de riksintressen som återfinns i området inom rennäring, friluftsliv samt Laponia. Länsstyrelsen 

anser att stor försiktighet måste tas till förändringar som kan påverka dessa områden varvid 

bearbetningskoncession avstyrks.105 

 

                                                 
101 Naturvårdsverket. Kallak - följ ärendet. 141104. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Kallak--folj-arendet---/. (Hämtad: 150412); Naturvårdsverket. 

Världsarv. 141020. www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Varldsarv/. (Hämtad: 150520). 
102 Naturvårdsverket. Laponia i Lappland. 141020. www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-

natur/Varldsarv/Laponia-i-Lappland/. (Hämtad: 150520). 
103 För ytterligare information se MKB: Hifab AB, Jokkmokk Iron Mines AB. Miljökonsekvensbeskrivning - till 

ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Kallak Norra. 130424.  
104 Jokkmokks kommun. Yttrande angående "Samråd om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1, Jokkmokks 

kommun". 130709. Diarienr. 2013-584-147; Jokkmokks kommun. Yttrande om Kallak. 131029. 

http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=14181. (Hämtad: 150421); Jokkmokks kommun. 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen. 131028. 

http://www.jokkmokk.se/Filer/Utvecklingsenheten/Kallak,%20web/Yttrande%20KS%2020131028,%20%C3%

A4rende%20direktjustering.pdf. (Hämtad: 150525).  
105 Länsstyrelsen Norrbotten. Samråd enligt 8 kap. 1 § minerallagen (1991:45). 131129. Diarienr. 543-6285-13. 

Luleå: Länsstyrelsen Norrbotten; Länsstyrelsen Norrbotten. Samråd enligt 8 kap. 1 § minerallagen (1991:45). 

141001. Diarienr. 543-5306-14. Luleå: Länsstyrelsen Norrbotten. 



37 

 

Tabell 2 - Översikt tidsförlopp Kallak 

 

I dagsläget har länsstyrelsen (oktober 2014) avstyrkt bearbetningskoncession i fallet Kallak och 

Bergsstaten har förmedlat ärendet till regeringen för beslut.106 

4.3 Förklaringsfaktorer utifrån PET 

4.3.1 Attention 

Artiklar med ordet Rönnbäcken i svensk tryckt press ökade under 2009 och framåt med en 

markant ökning 2013 för att under 2014 sjunka något. Som kan ses i Figur 2 nedan åskådliggörs 

en liknande kurva men där en ökning ses från 2006 fram till 2009 och med en ökning under 

2013 då svensk webb inkluderas i sökningen. De två regionala tidningar som rapporterat mest 

om Rönnbäcken är Norran och Västerbottens-Kuriren där den första publicerat 283 st. och den 

andra 76 st. artiklar av totalt 641 inom den valda tidsperioden. De två nationella dagstidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har publicerat fyra st. artiklar vardera. Inkluderas även 

svensk webb i sökningen ökar det totala antalet artiklar inom tidsperioden till 1728 st. varvid 

Norran och Västerbottens-Kuriren har publicerat näst flest respektive tredje flest artiklar på 

svensk webb samt varvid den nationella uppmärksamheten ökar något där Dagens Nyheter 

publicerat 36 st. och Svenska Dagbladet 11 st. artiklar på svensk webb.  

 

Figur 1 - Mediebevakning 2005-2014 Rönnbäcken 

                                                 
106 Bergsstaten. Ansökan om bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun, 

Norrbottens län. 150213. Diarienr. 22-559-2013. Stockholm: Bergsstaten. 

Datum Kallak

feb-12 Länsstyrelsens och Boverkets yttrande och SGUs beslut om riksintresseavgränsning

feb-13 Samebyar i området anmäler provbrytning till Unesco om hot mot världsarv Laponia

feb-13 Unesco kräver yttranden från ansvariga myndigheter

maj-13 Ansökan om bearbetningskoncession inkommer till Bergsstaten

jul-13 Jokkmokk yttrar sig första gången vid samråd bearbetningskoncession Kallak K nr 1

okt-13 Jokkmokk yttrar sig andra gången vid samråd bearbetningskoncession Kallak K nr 1

nov-13 Länsstyrelsens första yttrande för bearbtningskoncession Kallak K nr 1

okt-14 Länsstyrelsens kompletterande yttrande för bearbetningskoncession Kallak K nr 1

okt-14 Bergsstaten hänskjuter bearbetningskoncession till regeringen för beslut
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En sökning på källor utanför Sverige under tidsperioden visar på sökordet Rönnbäcken en 

ökning från tidsperiodens start och med ytterligare en ökning under 2012. Sökningen visade 

inte resultat innan år 2007. Figur 4 nedan belyser en större ökning av antal artiklar relaterade 

till Rönnbäcken under 2010 och 2012.  

 

Figur 2 - Internationell mediebevakning 2005-2014 Rönnbäcken 

Inom riksdagen har tre st. motioner samt två st. propositioner utskottsbehandlats inom den valda 

tidsperioden innehållande sökordet Rönnbäcken. Samtliga motioner har behandlats åren 2012-

2013 och propositioner 2005 och 2006. Tre st. betänkanden finns behandlade åren 2010-2013, 

en varje år.  

 

Artiklar med ordet Kallak i svensk tryckt press ökade under 2011 och framåt med en markant 

ökning 2013 för att under 2014 sjunka något. Som kan ses i Figur 1 nedan åskådliggörs en 

liknande kurva men med en markant ökning under 2013 då svensk webb inkluderas i sökningen. 

De två regionala dagstidningar vilka publicerat flest artiklar innehållande ordet Kallak är 

Norrländska Socialdemokraten (228 st.) samt Norrbottens-Kuriren (142 st.). De två nationella 

tidningarna Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet har publicerat 21 st. respektive 12 st. 

artiklar inom den valda tidsperioden. Eftersom även svensk webb inkluderas ökar totala antalet 

artiklar inom tidsperioden till 3282 st. varvid Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-

Kuriren publicerat näst högst respektive tredje högst antal. De nationella dagstidningarna 

representeras i detta fall av Svenska dagbladet vilken publicerat 33 st. artiklar medan Dagens 

Nyheter inte finns representerade med någon artikel på svensk webb innehållande ordet Kallak.  

 

Figur 3 - Mediebevakning 2005-2014 Kallak 



39 

 

En sökning på källor utanför Sverige under tidsperioden visar på sökordet Kallak en ökning 

från tidsperiodens start fram till och med 2013. Inom riksdagen har endast en motion och ingen 

proposition utskottsbehandlats inom den valda tidsperioden innehållande sökordet Kallak. 

Motionen behandlades år 2013. Två st. betänkanden har behandlats under året 2013.  

 

Den mediebevakning som ökat internationellt redovisas i Figur 2 nedan och ses som ytterligare 

en ny arena där ämnen relaterade till Kallak lyfts i ökat antal under 2010 och 2013. 

 

Figur 4 - Internationell mediebevakning 2005-2014 Kallak 

Resultat för Attention ovan visar att gruvor och gruvetableringar funnits på dagordningen i de 

två fallen. Sökningar gjorda på antalet artiklar relaterade till gruvverksamhet ökade från år 2007 

till år 2008 och fortsatte därefter att öka fram tills år 2010 då en markant ökning kan ses varefter 

färre antal artiklar innehållande ordet kan ses efter 2010 och fram till och med 2014 men där 

antalet fortfarande är markant högre än innan 2010. Som kan ses i Figur 3 nedan visar en 

sökning fördelad i tryckt press och webb liknande kurvor med en ökning från tidsperiodens 

start med högre antal artiklar under 2010 och 2013. Sökningar gjorda på orden Rönnbäcken och 

Kallak påvisar samma tendenser där antalet artiklar med ordet Rönnbäcken ökade 2009, var 

som högst 2010 och hade även en ökning under 2013. Då svensk webb inkluderas i sökningen 

åskådliggörs en liknande kurva men med en mer markant ökning under 2013.  

 

Figur 5 - Mediebevakning 2005-2014 nationellt 
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Figur 4 nedan visar dessa tendenser samt skillnader i den totala mediebevakningen i fallen 

Rönnbäcken och Kallak. Mediebevakningen var under 2009 högre i fallet Rönnbäcken men 

var under 2013 utmärkande högre i fallet Kallak. 

 

Figur 6 - Mediebevakning 2005-2014 Rönnbäcken och Kallak 

Uppmärksamheten på den allmänna agendan i de två fallen och i relation till gruvnäring i stort 

har ökat under de senaste åren och har ådragit sig uppmärksamhet inom tryckt press såväl som 

webb med den mest markanta ökningen under 2013. 

4.3.2 Policy image 

Av de inom faktorn Attention uppmätta antalet motioner, propositioner och betänkanden 

återfinns tre st. motioner samt tre st. betänkanden inom den fallspecifika tidsperioden för 

Rönnbäcken. Två st. av dessa motioner riktar sig mot öst-västliga kommunikationer där vikten 

av infrastruktur framhålls i samband med gruvetableringen i Rönnbäcken samt besöksnäringen. 

Den tredje motionen riktar sig mot äganderätten i relation till Minerallagen. Denna motion 

pekar bland annat ut två aspekter av lagen som otillräckliga. Dessa är ett för svagt skydd av 

äganderätten samt minoriteters rättigheter. En utredning av lagens problematik i dessa frågor 

föreslås för att tillsättas för att därmed bland annat stärka skyddet för rennäringen samt bibehålla 

ett förtroende för Minerallagen i framtiden.107 De tre betänkandena innefattar de 

motionsyrkanden vilka utskottsbehandlats under 2010, 2011 och 2012. En översyn av 

Minerallagen föreslås i betänkandet från 2010 och i betänkandet från 2011 föreslås 

utvecklandet av en svensk mineralstrategi vilken beslutades om i februari 2013. I samtliga 

betänkanden återfinns motioner om att införa förbud mot uranbrytning men vilka avslås av 

utskottet då regelverket anses tillräckligt samt att förbud mot prospektering mot uran innefattas 

i den i tidigare betänkande föreslagna översynen av Minerallagen.108 

                                                 
107 Motion 2012/13:T428. Utveckla norra Skandinavien och de öst – västliga kommunikationerna. Stockholm: 

Riksdagen; Motion 2013/14:T424. Utvecklingen av de öst–västliga kommunikationerna över Kvarken. 

Stockholm: Riksdagen; Motion 2013/14:N383. Minerallagen, gruvnäringen och äganderätten. Stockholm: 

Riksdagen.  
108 Näringsutskottet betänkande 2010/11:NU14. Vissa mineralpolitiska frågor. Stockholm: Näringsutskottet; 

Näringsutskottet betänkande 2011/12:NU14. Mineralpolitiska frågor. Stockholm: Näringsutskottet; 

Näringsutskottet betänkande 2012/13:NU14. Mineralpolitiska frågor. Stockholm: Näringsutskottet. 



41 

 

 

Den mediala förståelsen av policyn innefattar utifrån avgränsade sökningar inte ett större antal 

inlägg och majoriteten publicerades under 2012. Dessa innefattar bland annat en debattartikel 

från företaget bakom gruvetableringen (Nickel Mountain) vilken kritiserar den bild där 

gruvprojektet framställs som en katastrof samt framhåller att målet med gruvetableringen är att 

öka regionens värden. Utöver denna är inläggen kritiska och förståelsen av gruvetableringen 

beskrivs som upprörande där majoriteten av de boende i regionen är negativt inställda till 

etableringen och att ge riksintresset Ämnen och mineraler företräde anses vara en förvrängning 

av Miljöbalken.109 Regeringens förståelse av gruvpolicyn har utmanats men först i ett senare 

skede i processen. 

 

Innehållet i den motion och de två betänkanden som behandlades i relation till Kallak under år 

2013 innefattar ett förslag att tillsätta en offentlig utredning till den ojämlika exponeringen för 

miljörisker där gruvetableringen i Kallak och dess konsekvenser för rennäringen nämns i 

relation till om oproportionerliga risker drabbar vissa grupper såsom samebyar. Denna motion 

avslogs i och med ett av de två betänkandena. Det andra betänkandet gäller de ändringar i 

Minerallagen vilka trädde i kraft i augusti 2014. I detta betänkande föreslås som i tidigare 

lagändring att tydliggöra enskildas rättigheter och skyldigheter vid prospektering och vilka 

överlag bifalles av utskottet. Betänkandet innefattar dock att tydliggöra den roll Bergsstaten 

spelar i processer av gruvetablering varvid det begärs ”…ett tillkännagivande om att Bergsstaten inte 

ska kunna bevilja undersökningstillstånd i områden som är klassade som naturreservat, Natura 2000-områden 

eller världsarvsområden.”110 Med anledning av denna motion anses 7 kap. Miljöbalken samt 3 kap. 

6 § Minerallagen fullgoda då Bergsstaten inte beslutar i ett sådant ärende då undantag från 

exempelvis klassning som naturreservat sker med länsstyrelsen som prövningsmyndighet. 

Detta beklagas vidare av motionärer då Minerallagen ses som särskilt förmånlig för företag 

inom gruvetablering och att miljö och människor ges för lite utrymme i processen. I och med 

                                                 
109 Bratt, F. Omfattande utredningar innan miljötillstånd för gruvdrift kan sökas. Debattartikel. Västerbottens-

Kuriren. 120831. http://www.vk.se/691030/omfattande-utredningar-innan-miljotillstand-for-gruvdrift-kan-sokas. 

(Hämtad: 150514); Juslin, T. Upprörda känslor när gruvan debatterades. Västerbottens-Kuriren. 110411. 

http://www.vk.se/538060/upprorda-kanslor-nar-gruvan-debatterades. (Hämtad: 150514); Insändare, Erik 

Danielsson. Kör inte över miljömålen. Västerbottens-Kuriren. 131029. http://www.vk.se/1020270/kor-inte-over-

miljomalen. (Hämtad: 150514).  
110 Näringsutskottet betänkande 2013/14:NU20. Bättre information och tydligare ansvar vid 

mineralprospektering. Stockholm: Näringsutskottet.  
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detta yrkas på att innehavare av särskild rätt alltid bör ges tillfälle att yttra sig vid ansökan om 

undersökningstillstånd. Innehavare av särskild rätt exemplifieras som samebyar.111  

 

Den mediala förståelsen av policyn och allmän opinion påvisar en negativ förståelse av 

policyn.112 De två ovan regionala tidningar vilka publicerat flest artiklar innehållande sökordet 

Kallak, Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens-Kuriren har publicerat ett antal 

artiklar, insändare, ledare och debattartiklar vad gäller gruvetableringen i Kallak. Majoriteten 

av dessa har en negativ förståelse av policyn vilken mynnar ut i att protester uppmuntras och 

lokalbefolkningens roll tillsammans med en hållbar miljö framhålls som viktiga argument emot 

gruvetableringen. Opinionen benades dock ut i ett fåtal neutrala eller mer positivt inställda 

inlägg under 2012 och 2013 men där en alltmer negativ förståelse av policyn ökar i takt med 

antalet insändare och debattartiklar inom ämnet under 2013 och 2014. Den positiva förståelsen 

utgår från de förutspådda arbetsmöjligheter och det tryggande av glesbygden som en 

gruvetablering kan åstadkomma. Den negativa förståelsen mynnar vidare ut i att reglerna 

gällande gruvetablering måste ses över och miljön säkras.113 Regeringens förståelse av policyn 

har utmanats både inom den allmänna opinionen och i utskottsbehandling genom processens 

gång. 

 

Antalet kritiska motioner såväl som kritiska inlägg i den allmänna opinionen har ökat under 

processernas gång där samtlig utskottsbehandling i fallet Kallak utmanar den existerande 

förståelsen av policyn. Detta sker i fallet Rönnbäcken främst under 2012 medan 2013 är 

signifikant för fallet Kallak. Vid jämförelse av regleringsbrev för Bergsstaten under 

tidsperioden återfinns inga större skillnader inom regeringens förståelse av policyn.114 

                                                 
111 Motion 2013/14:MJ381. Miljörättvisa. Stockholm: Riksdagen; Näringsutskottet betänkande 2013/14:NU20. 

Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering. Stockholm: Näringsutskottet; Miljö- och 

jordbruksutskottet betänkande 2013/14:MJU1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Stockholm: 

Miljö- och jordbruksutskottet; Proposition 2013/14:159. Bättre information och tydligare ansvar vid 

mineralprospektering. Stockholm: Regeringen. 
112 Se operationalisering för sökord samt tillvägagångssätt. 
113 Insändare, Icke renägande same i Jokkmokks kommun. Gruva er inte. Norrländska Socialdemokraten. 

120214. http://www.nsd.se/nyheter/gruva-er-inte-6717781.aspx. (Hämtad: 150510); Insändare, Christoffer 

Hurtig. Fria ord: Tunnelseende i Kallakdebatten. Norrbottens-Kuriren. 130822. 

http://www.kuriren.nu/opinion/fria-ord-tunnelseende-i-kallakdebatten-6919183.aspx. (Hämtad:150510); 

Brännberg, J. Debatt: Regeringen i gruvspekulanternas knä. Debattartikel. Norrbottens-Kuriren. 130904. 

http://www.kuriren.nu/nyheter/debatt-regeringen-i-gruvspekulanternas-kna-6931014.aspx. (Hämtad: 150510); 

Insändare, Lorentz Tovatt, Linus Gunnarsson, Elin Olofsson. Fria ord: Kallak - en kamp om framtiden. 

Norrbottens-Kuriren. 131107. http://www.kuriren.nu/opinion/fria-ord-kallak-en-kamp-om-framtiden-

7080014.aspx. (Hämtad: 150511). 
114 Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 100617, N2010/4280/FIN, N2010/4589/KLS (delvis); 
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4.3.3 New institutional venues 

Nya institutionella arenor har tillkommit i och med att Nätverket Budkavlen höll den 17 

november 2012 en manifestation i Stockholm vilken ses som en ny institutionell mötesplats för 

involverade aktörer i policyproblem relaterade till gruvetableringen i Rönnbäcken. Denna 

manifestation involverade olika aktörer och ökade i sin tur uppmärksamheten kring 

problematiken.115 FNs kommitté mot rasdiskriminering involverades under 2013 i 

gruvexploateringsprocessen i Rönnbäcken. Detta resulterade i att FN kommenterade Sveriges 

hantering av gruvetablering och minoriteters rättigheter varvid all aktivitet inom området 

Rönnbäcken ombads stoppas fram till dess att Riksdagen fattat ett beslut i den pågående 

överklagan.116  

 

I fallet Kallak identifieras en institutionell arena vilken är de medborgardialoger vilka 

genomförts i denna gruvetablering men ej i fallet Rönnbäcken. Medborgardialoger har 

genomförts vid fyra tillfällen, tre st. under 2013, två i november och en i december samt en 

under 2014 i augusti. Under medborgardialogerna bjöds aktörer såsom politiker, Bergsstaten 

och länsstyrelsen in för att svara på frågor där alla deltagare välkomnades att ställa frågor och 

följdfrågor.117Anmälan om miljöbrott till Unesco under 2013 innefattar att problemet tas upp 

på en för den specifika policyn ny arena där Unesco kräver svar från ansvariga myndigheter.118 

En demonstration anordnades av What local people på marknaden i Jokkmokk under 2012.119 

Aktivister från Urbergsgruppen Jokkmokk och nätverket Inga gruvor i Jokkmokk! 

demonstrerar vid malmfyndigheten i Kallak.120 

 

 

                                                 
Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 121213, N2012/6300/FIN, N2012/6241/KLS (delvis) m.fl;  

Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 131212, N2013/5700/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) m.fl. 
115 Nätverket Budkavlen. 17 november. http://17nov.se/17-november/. (Hämtad: 150512). 
116 Naturskyddsföreningen. Sverige avvisar FN-kritik. 140201. 

gruvormineraler.naturskyddsforeningen.se/2014/02/01/sverige-avvisar-fn-kritik/. (Hämtad: 150520). 
117 Jokkmokk kommun. Gruvdialog den 28 augusti 2014. 

http://www.jokkmokk.se/Filer/Utvecklingsenheten/Medborgardialog/Medborgardialog%204,%2028%20aug%20

2014.pdf. (Hämtad: 150514).  
118 Naturvårdsverket. Kallak - följ ärendet. 141104. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Kallak--folj-arendet---/. (Hämtad: 150412), Naturvårdsverket. 
119 What local people? http://www.whatlocalpeople.se/videos/. (Hämtad 150420). 
120 Eriksson, K. A. Aktivisterna: Vi ska stoppa hela gruvboomen! Svenska Dagbladet. 130701. 

http://www.svd.se/aktivisterna-vi-ska-stoppa-hela-gruvboomen_8310102. (Hämtad: 150412).  
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4.3.4 New participants 

I fallet Rönnbäcken: 

2010-06 Nya aktörer i och med samråd för bearbetningskoncession K nr 1 och 2  

2010-06 Vapstens sameby 

2010-04 Rönnbäckens byamän 

 

2012-09 Nya aktörer i och med samråd för beabetningskoncession K nr 3 

2012-04 Vapstens sameby (två yttranden)  

2012-04 Vadtejen Saemiej sameby  

2012-04 Ubmeje tjeälddie sameby  

2012-03 Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby inklusive Marie              

              Persson, Anders Östergren samt åtta övriga  

2012-04 Nätverket Inga gruvor i Jokkmokk! och Tor Lundberg samt 28 övriga inklusive   

              Marie Persson  

2012-03 Rolf Kjellström, lappmarksforskare  

2012-04 Åtta övriga yttranden från markägare samt privatpersoner  

 

2012-11 Nätverket Budkavlen i och med manifestation  

 

2013-08 Nya aktörer vid överklagan av bergmästarens beslut till regeringen.121 

              May-Britt Öhman, forskare 

              Eva-Lotta Thunqvist 

              Joesjö Bys samfällighetsförening 

              Sju övriga överklaganden från markägare samt privatpersoner 

 

2013-09 Samerådet i och med petition till FN tillsammans med Vapstens sameby.122 

 

 

 

                                                 
121 Näringsdepartementet. Överklaganden av bergmästarens beslut om bearbetningskoncessioner för områdena 

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

Regeringsbeslut 130822. N2012/1637/FIN, N2012/2776/FIN, N2012/5726/FIN.  
122 Bergström, L. Fler samebyar vill anmäla rasdiskriminering till FN. Svt Västerbotten. 131113. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/fler-samebyar-vill-anmala-till-fn. (Hämtad: 150520); Åhren, M, 

Vapsten sameby. To the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Petition. 

Tromsö: 130918. 
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I fallet Kallak: 

2012-05 What local people? i och med demonstration 

2013-02 Anmälan till unesco av berörda samebyar 

2013-06 Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets skrivelse till Unesco 

2013-06 Aktivister från Urbergsgruppen Jokkmokk protesterar123 

 

2013-11 Nya aktörer i och med samråd bearbetningskoncession K nr 1 

2013-06 Tor Lundberg  

2013-06 May-Britt Öhman  

2013-06 Eva-Lotta Thunqvist  

2013-06 Sex övriga yttranden från markägare och privatpersoner  

2013-05 Ett övrigt yttrande 

2013-10 Sametinget 

 

2013-10 Jokkmokks samebyar demonstrerar i Stockholm.124 

4.4 Sammanfattade resultat utifrån PET  

Nedan sammanfattas material inhämtat under tidsperioden 2005-2014 samt material under de 

fallspecifika tidsperioderna sammanfattas i relation till de två fallen Rönnbäcken och Kallak. 

 

4.4.1 Rönnbäcken 

2010 

- Samråd för bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 1 och 2 samt länsstyrelsen 

yttrade sig positivt i och med SGUs beslut om riksintresseavgränsning. Bergmästaren 

godkände bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 1 och 2 och uppmärksamheten 

i media ökade inom både svensk tryckt press, webb och internationell media. Ett kritiskt 

betänkande utskottsbehandlades om en översyn av Minerallagen. Två nya aktörer 

identifieras. Utskottsbehandling av tre kritiska inlägg. 

2012 

- HFDs dömer till fördel för Vapstens sameby i överklagande av regeringsbeslut om 

bearbetningskoncession i Rönnbäcken K nr 1 och 2 och upphäver regeringens tidigare 

                                                 
123 Eriksson, K. A. Aktivisterna: Vi ska stoppa hela gruvboomen! Svenska Dagbladet. 130701. 
124 Petersen, Å. 2013 – ett år av sjudande samhällsdebatt. Norrbottens-Kuriren. 131220. 

http://www.kuriren.nu/nyheter/2013-ett-ar-av-sjudande-samhallsdebatt-7235456.aspx. (Hämtad: 150412). 
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beslut. Samråd för bearbetningskoncession Rönnbäcken K nr 3 där länsstyrelsen 

vidhåller sitt tidigare jakande yttrande. Drygt 50 nya aktörer identifieras. Stor ökning i 

internationell media. Den första versionen av en regional mineralstrategi för Norrbotten 

och Västerbotten utformas.125 En nya arena identifieras. Få inlägg i debatten i media 

men kritiska. 

2013   

- Vapstens sameby skickar in en petition till FNs och regeringen fattar beslut om 

överklagan av bearbetningskoncession i Rönnbäcken K nr 1, 2 och 3. Beslutet innefattar 

att en avvägning mellan riksintressen måste ingå i samråd för bearbetningskoncession. 

Mediebevakning som inkluderar svensk webb visar en stor ökning under 2013. 

Mediebevakningen ökar. En ny arena identifieras. Mineralstrategin lanseras. Drygt tio 

nya aktörer identifieras.  

4.4.2 Kallak 

2013 

- Tre st. medborgadialoger hålls där den första genomförs innan Jokkmokk kommuns 

andra yttrande i och med bearbetningskoncession som är mer negativt än det första 

yttrandet. Den vägledning SGU och Naturvårdsverket ålades att utforma, publiceras och 

ska utgöra ett stöd för myndigheter och företag inom området gruvverksamhet och 

prövningar i relation till detta. Vägledningen syftar till att utveckla förutsättningar för 

samt att stärka Sveriges roll som en ledande mineralnation i och med arbetet med 

Mineralstrategin.126 Stor ökning i svensk mediebevakning men även i internationell. 

Utskottsbehandling av tre kritiska inlägg. Större antal inlägg i debatten i media och 

ganska genomgående kritiska. Fyra nya arenor identifieras. Ett stort antal nya aktörer 

identifieras i och med bland annat samebyar och demonstration. 

2014 

I Naturskyddsföreningens rapport Gruvindustrin - Bakgrund och förslag konkretiseras 

Naturskyddsföreningen syn på gruvor.127 Den fjärde och sista medborgadialogen hålls och en 

ny arena identifieras. Större antal inlägg än 2013 och ännu mer kritiska. 

 

2005 - 2014 

                                                 
125 Länsstyrelsen Norrbotten. Regional Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, version 1. 2012. 
126 SGU. Vägledning för prövning av gruvverksamhet. 2013:1. 
127 Alarik, O. Gruvindustrin - Bakgrund och förslag. 2014. 
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Regeringens regleringsbrev under tidsperioden har formulerats något olika i jämförelse mellan 

2005 och 2014. I den minerallag som under 2005 trädde i kraft innefattas ett incitament för att 

öka markägares intresse av gruvetablering och mineralutvinning genom en mineralersättning 

som ska betalas av gruvföretaget.128 I den revidering av lagen som skedde under 2014 stärks 

enskilda aktörers ställning och även129 Mineralstrategins genomförande kan ses som ett svar på 

den existerande bilden av gruvetablering. Mineralstrategin ter sig dock enligt aktörer på 

området sakna konkreta strategier för handling och i många fall ge gruvnäringen företräde.  

 

 

Mediebevakning i fallet Kallak i svensk press och webb utgjorde 90% av den totala 

mediebevakningen i de två fallen. I fallet Kallak var inläggen mer omfattande än i fallet 

Rönnbäcken men där existerande inlägg hade en alltigenom mer negativ förståelse av policyn 

och gruvetableringen än i fallet Kallak. Ett antal inlägg i debatten återfanns dock under 2015 i 

fallet Rönnbäcken varvid processen tidigare innefattat publicitet genom överklagan till HFD 

och en petition till FN. Inom den negativa förståelsen finns emellertid olika perspektiv varav 

ett fokuserar på minerallagstiftningens otillräcklighet samtidigt som länsstyrelsens agerande 

ifrågasätts vad gäller dess jakande respektive nekande beslut i de två fallen.130  

 

Två förståelser av policyn existerar varvid den ena är positiv i och med de möjligheter inom 

arbetsnäring, regional ekonomisk och befolkningstillväxt samt bilden av Sverige som attraktivt 

internationellt för gruvnäring. Den andra förståelsen av policyn är negativ och framhåller de 

långsiktiga miljöproblem en gruvetablering skapar, de kortsiktiga arbetstillfällen det skapar 

samt den exploatering detta innebär av lokalsamhället, dess resurser och invånare inklusive 

rennäring och turistnäring. Mediabevakning relaterad till gruvnäring ökade under 2010 och 

2013.  

 

De artiklar, debattartiklar, insändare och ledare vilka publicerats under den valda tidsperioden 

har en genomgående negativ förståelse av policyn. Det framhålls att färre ansökningar om 

undersökningstillstånd inkommit under 2013 än tidigare samt att gruvetablering i relation till 

                                                 
128 Sveriges Riksdag. Betänkande 2004/05:NU8 Ändringar i minerallagen. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200405/NU8/. 

(Hämtad 150411)  
129 Proposition 2013/14:159. Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering. Stockholm: 

Regeringen; Muller, A. Smutsiga miljarder - Den svenska gruvboomens baksida. 2013:195-198. 
130 Spetth, S. ”Länsstyrelsen har farit vilse”. Norrländska Socialdemokraten. 150416. 

http://www.nsd.se/nyheter/lansstyrelsen-har-farit-vilse-9217645.aspx. (Hämtad: 150511). 
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Kallak fått stor uppmärksamhet och engagerat och organiserat nya deltagare än tidigare och inte 

enbart sakägare.131 Regeringens regleringsbrev för 2014 som skrevs året innan ses i relation till 

detta som en konsekvens där dialogmöten initierats och vikten av att informera framhålls.132 

Den första medborgardialogen i fallet Kallak genomfördes innan Jokkmokks kommuns andra 

och mer negativa yttrande. I och med Vapstens samebys och Samerådets petition till FN anses 

denna väg som den enda möjliga för andra samebyar.133  

 

What local people? grundades under 2012 som en reaktion på ett uttalande av Jokkmokk Iron 

Mines styrelseordförande under Gruvkonferensen i Stockholm. Aktören har därmed tillkommit 

i och med en motstridig förståelse av Sveriges mineralstrategi och strategi för riksintresse.134 

Arne Müller (journalist) publicerar en kritisk bok om gruvetablering i Sverige.135 

 

Sammanfattningsvis var: 

- Mediebevakningen i fallet Kallak var 90% av den totala i de två fallen.  

- Betydligt fler inlägg återfanns i fallet Kallak där dessa blev mer genomgående kritiska 

under 2013-2014. 

-  Fler arenor identifierades i fallet Kallak. Arenor i de två fallen identifierades ungefär 

under samma tidsperiod.  

- Fler aktörer identifierades i fallet Kallak och flera av dem först i fallet Kallak och sedan 

i fallet Rönnbäcken (Exempelvis Maj-Britt Öhman). 

5. Analys 

Den påverkan faktorn Attention haft i och med hur regeringens policymonopol utmanats kan 

utläsas genom de utskottsbehandlingar, lagförslag samt direktiv vilka utarbetats under perioden. 

Regeringens policymonopol kan sägas ha utmanats i viss mån och där en policyförändring 

påbörjats i och med kritiska propositioner och motioner. Regeringens Mineralstrategi samt den 

                                                 
131 TT. Färre ville undersöka fyndigheter. 131226. http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508062013122625ED09D8664C5B439610027970C

DE1D1&serviceId=2. (Hämtad: 150510).  
132 Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges geologiska undersökning inom 

utgiftsområde 24 Näringsliv, Regeringsbeslut 131212, N2013/5700/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) m.fl.  
133 Bergström, L. Fler samebyar vill anmäla rasdiskriminering till FN. Svt Västerbotten. 131113. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/fler-samebyar-vill-anmala-till-fn. (Hämtad: 150520). 
134 What local people? Vi finns… http://www.whatlocalpeople.se/vi-finns/. (Hämtad: 150520); Arbetaren. 

Kampen om Kallak. 131004. http://arbetaren.se/artiklar/kampen-om-kallak/. (Hämtad: 150428); Tor Lundberg 

Tuorda. Tidslinje. 140227. https://www.facebook.com/notes/gruvfritt-jokkmokk/tidslinje/656390544426711. 

(Hämtad: 150420). 
135 Muller, A. Smutsiga miljarder - Den svenska gruvboomens baksida. 2013. 
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revidering som skett av lagen under 2014 kan även det ses som fungerande påtryckningar på 

policymonopolet. Ett avbrott i policy kan dock inte utläsas men där de påtryckningar som sker 

från FN samt Unesco skulle kunna resultera i ett avbrott i policybalansen. 

 

I fallet Rönnbäcken sågs ökningar i mediebevakning i samband med att aktörer involverades 

och tog upp problemet med gruvetableringen på nya arenor såsom FN. Detta innebar även att 

uppmärksamheten ökade ytterligare och andra samebyar såg petitioner till FN som en möjlig 

lösning.  

 

I fallet Kallak involverades under 2013 en stor mängd aktörer vilka demonstrerade, deltog i 

medborgardialoger och skickade in en anmälan till Unesco. I och med detta ökade den mediala 

uppmärksamheten och statens policymonopol utmanades i högre utsträckning. Detta kan ha 

föranlett att Jokkmokk kommun kompletterade sitt yttrande (efter genomförande av den första 

medborgadialogen) samt att fler nya aktörer involverades.  

 

I fallet Kallak var det existerande policymonopolet utmanat från ett tidigt stadium i processen 

där utmanandet av policymonopolet till slut antas ha påverkat fallet Rönnbäcken. Kallak har 

genom hela processen haft en hög uppmärksamhet och en stor mängd nya aktörer genom 

processen. En viktig del av detta kan ha varit den anmälan till Unesco som gjordes tidigt i 

processen av närliggande samebyar. I och med att processen i fallet Rönnbäcken påbörjats 

tidigare än i fallet Kallak kan en möjlighet även vara att Rönnbäcken i och med bland annat 

petition till FN och en relaterad ökad mediebevakning, påverkat fallet Kallak indirekt. Det är 

dock troligt att Kallak i sin tur uppmärksammats så mycket att det även påverkat fallet 

Rönnbäcken. 

 

Det växelspel mellan de olika faktorerna vilket analyseras ovan antyder att en ökad 

uppmärksamhet utmanar statens bild av policyn i högre utsträckning samt att faktorn Attention 

framstår som den särskiljande i de två fallen. Kallak hade en betydligt högre medial 

uppmärksamhet än Rönnbäcken vilket involverade fler aktörer som i sin tur ökade 

uppmärksamheten ytterligare i och med nya arenor. 

 

New institutional venues och New participants utgör tillsammans ett incitament till 

ytterligare Attention och leder därmed till att ytterligare aktörer involveras. Som nämnt ovan i 

fallet Kallak tydliggörs detta i och med att deltagare och aktörer som tidigare inte engagerat sig 
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i frågan eller liknande frågor här involveras. I relation till fallet Rönnbäcken kan den 

uppmärksamhet som policyproblemet får i fallet Kallak innebära att policyproblemet i sig 

uppmärksammas och då även i relation till fallet Rönnbäcken. Detta blir tydligt då nya aktörer 

såsom What local people analyseras i och med att aktören först involverades i policyproblemet 

i och med fallet Kallak men där aktören senare även engagerat sig i fallet Rönnbäcken där 

processen ur en tidsaspekt påbörjats innan processen i Kallak. Ett annat exempel på en sådan 

aktör är forskaren Maj-Britt Öhman som engagerat sig i fallet Kallak men i fallet Rönnbäcken 

involverats först under samråd till bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3.  

 

PETs förklaringspotential ses som hög i båda fallen enligt ovan resonemang och fallet Kallak 

ses som ett avbrott i balansen. Med andra ord ses beslutet i fallet Kallak som en initierad 

policyförändring. Samma avstyrkande beslut skulle kunna fattas i fallet Rönnbäcken men där 

detta fall fortfarande befinner sig i en process av överklaganden. Det anses dock inte orimligt 

att de policyförändringar som fallet Kallak resulterat i kommer att påverka Rönnbäcken 

ytterligare. 

6. Slutsatser 

- Varför fattades olika beslut i fallen Rönnbäcken respektive Kallak? 

De beslut som fattats om riksintresse samt bearbetningskoncession i fallen Rönnbäcken och 

Kallak har innefattats i olika kontext vad gäller den allmänna agendan och opinionen i fråga 

om gruvnäring. I och med fallet Kallak ökade uppmärksamheten kring gruvetablering och med 

det tillkom en mängd nya aktörer vilka genom olika arenor utövade påtryckningar på 

myndigheten och staten tidigt i processen. Fallet Rönnbäcken kan sägas ha indirekt påverkat 

uppmärksamheten i fallet Kallak och där detta fall i sin tur kan komma att påverka utfallet i 

processen i Rönnbäcken.  

 

- Hur kan de faktorer som belyses genom PET förklara varför länsstyrelserna beslutade 

olika i de två fallen samt är vissa av dessa faktorer viktigare än andra för att förklara 

beslutsfattandet?  

Regeringens policymonopol samt myndigheternas hantering av gruvetablering i de två fallen 

kan relateras till de tidpunkter som undersökts i relation till de fyra faktorerna. Då faktorn 

Attention ökade i relation till fallet Kallak befann sig processen under specifika beslutande 

stadier och denna faktor anses ytterst relevant för att förklara beslutsfattandet. Denna faktor 

samspelar dock i allra högsta grad med faktorn New participants vilken tillsammans med 
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Attention tycks vara de viktigaste faktorerna vid förklaring av det negativa beslutet i fallet. 

Samspelet mellan dessa tenderar att öka utmanandet av policymonopolet samt potentialen för 

policyförändring. Den utsträckning i vilken Attention, New participants samt New venues 

setts i en växelverkande process, styrker det nekande beslutet i fallet samt ökar PETs 

förklaringspotential. De faktorer som belyses genom PET förklarar de två besluten och 

relaterade yttranden i båda fall men främst i fallet Kallak. PETs förklaringspotential i fallet 

Rönnbäcken återstår att se i och med att processen fortfarande är pågående. 

 

- Studiens bidrag till PET och gruvlitteraturen 

En problematik i processen mellan de fyra faktorerna är att som nämnt, PET definierar en ny 

arena som en mötesplats där ett problem kan tas emot under mer gynnsamma förutsättningar än 

i tidigare arenor. Denna nya arena ses som en konsekvens av ett strategiskt val av en aktör vilket 

i exempelvis fallet Rönnbäcken inte är applicerbart då ett överklagande till arenan HFD är den 

enda möjliga arenan för denna aktör. Det bör dock tilläggas att internationell media samt FN 

som nya arenor i detta fall är tillgängliga i fallet Rönnbäcken men att dessa arenor torde ses 

som mindre tillgängliga för en aktör än arenor på nationell nivå. I och med studiens applicering 

av PET och till viss del begreppsutveckling, utgör studien ett bidrag till forskning innefattande 

PET. Förklaringspotentialen för PET har ökat i och med dess applicering inom ett nytt område 

där utpekade processer kunnat belysas i relation till policyförändring. Studien utgör även ett 

bidrag till den existerande gruvlitteraturen där forskning till stor del saknas om hur myndigheter 

och lokalbefolkning interagerar. Studien har bidragit till denna kunskap genom att förståelsen 

för hur olika faktorer samspelar i två fall av bearbetningskoncession ökats. I och med att orsaker 

till de olika besluten i de två fallen belysts har förståelsen för interaktion mellan gruvsamhälle 

och stat ökat. Ett exempel på detta är medborgardialoger i fallet Kallak vilka ter sig ha påverkat 

Jokkmokk kommuns yttrande i relation till bearbetningskoncession. 

7. Diskussion och avslutande reflektioner 

Vidare forskning inom området hade exempelvis kunnat innefatta en mer fulltäckande empirisk 

insamling och analys vad gäller New instiutional venues och New participants. Exempelvis fler 

aktivister och samiska aktörer som i fallet Kallak förmodligen påverkade den mediala 

uppmärksamheten under sommaren 2013. Det hade förmodligen förstärkt studiens resultat men 

där omfånget torde blivit för stort. Även gruvföretag samt andra aktörer inkluderade i den 

positiva förståelsen av policyn hade i detta fall kunnat inkluderas varvid dessa aktörers roll i 

policyprocessen erhållit delat fokus tillsammans med aktörer med negativ förståelse av policyn. 
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Denna bredd tillsammans med fler fall hade inneburit en ökat generaliserbarhet men där 

detaljrik empiri i anknytning till de två fallen Rönnbäcken och Kallak gått om intet. En studie 

med ett något annat syfte samt med en annan teori och fokus på kommunalt beslutsfattande 

hade kunnat identifiera kommuners översiktsplaner som en viktig faktor. Översiktsplanen 

innefattar hur kommunen tagit hänsyn till ett riksintresse samt vilka konsekvenser ett 

riksintresseanspråk får för allmänna intressen. En översiktsplan innefattar med andra ord de 

avvägningar som görs mellan exempelvis bevarande- och exploateringsintressen vilket torde 

vara av intresse i en studie med större fokus på avgränsningen av riksintresse i sig.136 Även en 

längre tidsperiod hade gynnat studien i och med de resultat som inhämtats innan tidpunkt för 

bearbetningskoncession i de två fallen. Om senast utfärdade undersökningstillstånd för 

respektive fall även inkluderats så hade tidsperioden för fallet Kallak förlängts med ett år vilket 

därmed kunnat förstärka de slutsatser denna studie resulterat i. detta hade även kunnat föklara 

den ökning i mediebevakning som fanns under 2009. 

 

Slutligen, en studie utförd vid senare tillfälle kan inkludera slutet på de två processerna och 

även de implikationer som domar och regeringsbeslut får i relation till policyutveckling. Detta 

tydliggörs i och med att det vid studiens avslut, i fallet Rönnbäcken tagits ett beslut av FNs 

rasdiskrimineringskommitté. Ett tillfälligt domstolsbeslut stoppar all gruvverksamhet i 

området.137 Detta beslut kan vara ett än tydligare tecken på att policyförändring är stundande. 

Om så inte är fallet utgör detta en påtryckning och ett incitament för översyn av 

myndighetshantering vid bearbetningskoncession samt de dialoger som måste till mellan staten 

och det berörda lokalsamhället. 

  

                                                 
136 Boverket. Riksintressen från anspråk till beslut. 140707. http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/riksintressen/riksintressen-fran-ansprak-till-beslut/. (Hämtad: 150519). 
137 Saha, K. FN-kommitté stoppar Rönnbäcken. Västerbottens-Kuriren. 150526. http://www.vk.se/1457248/fn-

kommitte-stoppar-ronnbacken. (Hämtad: 150527). 
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