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Abstract 
The	need	to	address	climate	change	and	mitigate	CO2	emissions,	combined	with	high	oil	prices	
has	resulted	in	a	great	interest	in	electric	vehicles.	Electric	vehicles	are	usually	powered	by	
lithium-ion	batteries	which	consist	of,	among	others,	graphite	and	cobalt,	which	are	two	of	the	
main	components	of	the	battery.	One	of	the	issues	that	is	often	raised,	is	how	good	electric	cars	
really	are	from	a	sustainability	perspective.	A	major	focus	seems	to	be	to	improve	the	electric	
vehicle	batteries	from	the	climate	and	environmental	point	of	view.	But	to	answer	if	it	is	
sustainable,	it	is	also	necessary	to	address	the	social	aspect	as	this	-	together	with	the	
environmental	and	economic	aspect	-	forms	the	pillars	of	sustainability.	In	this	work,	a	
systematic	review	of	the	literature	has	been	conducted	to	explain	the	social	consequences	
related	to	the	extraction	of	graphite	and	cobalt	(in	two	locations,	Sweden	and	Democratic	
Republic	of	the	Congo).	To	provide	an	understanding	of	the	industry’s	awareness	as	well	as	what	
commitments	are	being	made	to	counteract	the	risks,	interviews	have	also	been	conducted	with	
stakeholders	involved	in	the	supply	chain	of	electric	vehicle	batteries.	The	minerals	and	metals	
used	in	the	production	of	lithium-ion	batteries	are	in	some	cases	extracted	in	regions	of	political	
instability	or	in	areas	where	human	rights	are	overseen	in	the	mining	processes.	It	is	therefore	
of	the	utmost	importance	that	companies	that	in	any	way	handle	electric	vehicle	batteries	take	
the	social	risks	into	account	already	at	an	early	stage	in	the	supply	chain	–	something	that	is	
currently	lacking.	
	

Sammanfattning 
Behovet	av	att	adressera	klimatförändringar	och	motverka	utsläppen	av	CO2	i	kombination	med	
höga	oljepriser	har	resulterat	i	ett	stort	intresse	för	eldrivna	fordon.	Elfordon	drivs	vanligen	av	
litium-jonbatterier,	vilka	består	av	bland	annat	grafit	och	kobolt,	som	utgör	två	av	
huvudkomponenterna	i	batteriet.	En	av	frågorna	som	ofta	dyker	upp	är	hur	bra	elbilar	
egentligen	är	ur	ett	hållbarhetsperspektiv.	Ett	stort	fokus	verkar	ligga	på	att	förbättra	elfordons-
batterierna	ur	klimat-	och	miljösynpunkt.	Men	för	att	besvara	om	det	är	hållbart	krävs	även	att	
den	sociala	aspekten	adresseras	då	den,	tillsammans	med	den	miljömässiga	och	ekonomiska	
aspekten,	utgör	pelarna	inom	konceptet	hållbarhet.	I	detta	arbete	har	en	systematisk	
litteraturgenomgång	genomförts	för	att	redogöra	de	sociala	konsekvenserna	relaterade	till	
brytningen	av	grafit	och	kobolt.	Intervjuer	har	även	utförts	med	aktörer	som	är	involverade	i	
leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier,	för	att	skapa	en	förståelse	för	branschens	medvetenhet	
samt	vilka	åtaganden	som	vidtas	för	att	motverka	riskerna.	Mineralerna	och	metallerna	som	
används	vid	tillverkningen	av	litium-jonbatterier	bryts	i	vissa	fall	i	regioner	med	politisk	oro,	
eller	i	områden	där	mänskliga	rättigheter	åsidosätts	i	gruvprojekt.	Det	blir	därför	av	stor	vikt	att	
företag	som	på	något	sätt	hanterar	elfordonsbatterier	också	beaktar	de	sociala	riskerna	redan	
tidigt	i	leverantörskedjan	–	något	som	i	dagsläget	brister.		
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Förkortningar 
	

ASM	 Artisanal	and	small-scale	mining	(översättningen	”småskalig	gruvbrytning”	
kommer	att	användas	i	arbetet)	
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1. Introduktion  
Förbränningen	av	fossila	bränslen	från	transportsektorn	är	en	av	de	största	bidragande	
orsakerna	till	koldioxidutsläpp	(IPCC,	2014).	Behovet	av	att	adressera	klimatförändringar	och	
motverka	utsläppen	av	CO2	i	kombination	med	höga	oljepriser	har	resulterat	i	ett	stort	intresse	
för	eldrivna	fordon	(Tollefson,	2008).		

Elfordon	drivs	vanligen	av	litium-jonbatterier.	Tillverkningen	av	dessa	batterier	kräver	stora	
mängder	resurser,	såsom	litium,	grafit	och	kobolt,	vilka	används	som	elektroder,	även	kallade	
anoder	(+)	och	katoder	(-),	vilka	är	huvudkomponenterna	i	batteriet.		

Återvinningen	av	dessa	resurser	sker	i	dagsläget	i	en	liten	utsträckning,	delvis	på	grund	av	att	
rätt	teknik	inte	hunnit	utvecklas	i	en	tillräckligt	stor	utsträckning	(Romare	&	Dahllöf,	2017).	
Omställningen	till	elbilar	kräver	alltså	att	stora	mängder	nytt	material	bryts.	Enbart	i	Sverige	
uppskattas	antalet	elbilar	öka	från	52	000	till	79	000	under	år	2018,	vilket	innebär	en	ökning	på	
drygt	50	%	(Power	Circle,	2018.).	Detta	leder	till	slutsatsen	att	efterfrågan	på	dessa	mineraler	
och	metaller	kommer	att	bli	enorm	i	framtiden.		

En	av	frågorna	som	ofta	dyker	upp	är	hur	bra	elbilar	egentligen	är	ur	ett	hållbarhetsperspektiv.	
Kan	vi	köra	omkring	i	vår	elbil	med	gott	samvete?	Är	det	verkligen	hållbart?	Ett	stort	fokus	
verkar	ligga	på	att	förbättra	elfordons-batterierna	ur	klimat-	och	miljösynpunkt,	bland	annat	
genom	att	minska	utsläppen	av	koldioxid	vid	produktionen	(Romare	&	Dahllöf,	2017).	Men	för	
att	besvara	om	det	är	hållbart	krävs	även	att	de	sociala	och	ekonomiska	aspekterna	adresseras,	
då	de,	tillsammans	med	den	miljömässiga	aspekten	utgör	pelarna	inom	konceptet	hållbarhet	
(UN,	1987).		

En	del	av	mineralerna	som	används	vid	tillverkningen	av	elbilsbatterier	bryts	i	länder	med	
politisk	oro,	och	där	mänskliga	rättigheter	åsidosätts.	Detta	gäller	exempelvis	för	kobolt.	Den	
största	reserven	av	kobolt	återfinns	i	demokratiska	republiken	Kongo	där	dödliga	
mineralkonflikter	och	barnarbete	är	vanligt	förekommande	(Amnesty,	2016).	För	många	andra	
konsumentprodukter	hade	dessa	förhållanden	klassats	som	oacceptabla	då	de	strider	mot	de	
mänskliga	rättigheterna.	Ofta	handlar	det	om	svag	gruvlagstiftning	och	internationell	påverkan.	
Exempelvis	så	har	gruvreformer,	på	rekommendation	av	världsbanken,	underlättat	för	
privatiseringar	av	utländska	företag	och	avreglering	av	gruvsektorn	i	Afrika	(Campbell,	2010,	
Rubbers	2010).	Trots	att	demokratiska	republiken	Kongo	står	för	drygt	hälften	av	brytningen	av	
kobolt	(SGU,	2014),	är	det	ett	av	världens	fattigaste	länder	(World	Bank,	2016).		

Samtidigt	planeras	grafit,	som	också	är	ett	viktigt	material	i	litiumbatterier,	att	brytas	i	en	
sameby	i	Sverige	(Talga	Resources,	2018).	Baserat	på	samernas	tidigare	erfarenhet	av	
gruvbrytning	(Lawrence	&	Larsen,	2016a),	kommer	även	detta	ingrepp	med	stor	sannolikhet	att	
leda	till	negativa	sociala	konsekvenser	för	samebyn,	vars	huvudförsörjning	(renskötseln)	
påverkas.	Samernas	rättigheter	åsidosätts	ofta,	då	lagstiftningar	för	industriella	intrång	är	svaga.	
Exempelvis	krävs	inget	medgivande	från	den	påverkade	befolkningen	enligt	svensk	
gruvlagstiftning,	och	konsultationen	är	ofta	bristfällig	(Lawrence	&	Larsen,	2016b).		

Det	råder	en	stark	enighet	om	att	råvarorna	till	elbilsbatterierna	måste	produceras	ansvarsfullt	
för	att	vi	ska	kunna	genomföra	omställningen	till	en	eldriven	fordonsflotta	på	ett	hållbart	sätt.	
Det	blir	därför	av	stor	vikt	att	företag	som	på	något	sätt	hanterar	elbilsbatterier,	beaktar	
riskerna	redan	tidigt	i	leverantörskedjan.		

1.1 Syfte 

Syftet	med	studien	är	dels	att	redogöra	vilka	sociala	risker	och	konsekvenser	som	uppstår	för	
lokalsamhällen,	med	fokus	på	urfolk,	i	samband	med	brytning	av	grafit	och	kobolt	till	
elfordonsbatterier.	Dels	att	undersöka	hur	svenska	aktörer	beaktar	dessa	risker.		
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1.2 Frågeställning  

• Vilka	sociala	risker	och	konsekvenser	uppstår	i	lokalsamhällen	när	det	kommer	till	
brytning	av	grafit	och	kobolt	till	elfordonsbatterier?		
	

• Hur	beaktar	aktörer	i	leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier	sociala	risker	och	
konsekvenser	relaterade	till	brytning	av	metaller	till	batterierna?	

1.3 Avgränsning 

1.3.1 Metaller 
Denna	studie	kommer	fokusera	på	brytning	av	grafit	och	kobolt	till	elbilsbatterier.	Grafit	har	
valts	ut	av	den	anledning	att	det	är	klassat	som	ett	kritiskt	material	(figur	2),	samt	att	det	är	det	
främsta	materialvalet	när	det	kommer	till	anoder	i	elbilsbatterier.	Katoden	utgörs	vanligtvis	av	
en	mix	av	flera	metaller,	där	kobolt	är	en	av	de	mer	vanligt	förekommande	bland	de	kritiskt	
klassade	metallerna	(Romare	&	Dahllöf,	2017),	vilket	är	orsaken	till	valet.		

1.3.2 Geografisk avgränsning 
Geografiskt	sett	sker	den	största	produktionen	av	grafit	I	Kina	(SGU,	2014),	men	på	grund	av	den	
de	rika	fyndigheterna	i	Sverige,	samt	aktuella	planer	på	att	börja	bryta	materialet	i	Norrbotten	
(Talga	Resources,	2018c)	kommer	denna	studie	att	fokusera	på	Sverige	när	det	gäller	grafit.	Ett	
ytterligare	argument	för	detta	är	att	det	finns	en	stark	vilja	att	skapa	en	dominerande	europeisk	
marknad	för	så	stor	del	som	möjligt	av	leverantörskedjan	(Bo	Normark,	2018	&	Emma	
Nehrenheim,	2018)	vilket	leder	till	antagandet	att	framtida	inköp	av	grafit	till	svenska	
batterifabriker	med	stor	sannolikhet	kommer	att	ske	från	Skandinavien	om	detta	blir	möjligt.	Att	
främja	en	hållbar	råvaruförsörjning	från	europeiska	källor	är	även	en	del	av	den	svenska	
mineralstrategin	(Näringsdepartementet,	2013).		För	brytningen	av	kobolt	kommer	studien	att	
fokusera	på	demokratiska	republiken	Kongo	med	anledning	av	att	den	dominerande	andelen	av	
brytningen	av	kobolt	återfinns	där	(SGU,	2014).		

1.3.3 Aspekt 
Arbetet	är	avgränsat	till	sociala	konsekvenser	då	miljömässiga	konsekvenser	i	dagsläget	redan	
redogjorts	i	en	större	utsträckning.	Detta	bekräftades	i	en	sökning	på	alla	databaser	inom	Web	of	
Science	där	sökningen	”environmental	impacts	mining”	resulterade	i	9337	artiklar	medan	”social	
impacts	mining”	genererade	i	2401	träffar.	En	annan	orsak	är	att	sociala	konsekvenser	oftast	
överses	i	projekt,	och	sociala	konsekvensanalyser	behöver	därför	belysas	(Esteves,	2011).	
Vidare	bör	även	den	sociala	aspekten	lyftas	för	att	kunna	besvara	frågan	om	hållbarhet,	då	den	
sociala	aspekten	utgör	en	av	de	tre	pelarna	inom	konceptet	hållbarhet	(UN,	1987).	De	sociala	
konsekvenserna	som	kommer	att	redovisas	i	denna	studie	är	avgränsade	till	de	närmast	
bebodda,	vilket	kommer	innebära	den	lokala	befolkningen	i	demokratiska	republiken	Kongo	och	
samerna	i	Sverige.	Då	samisk	markanvändning	främst	är	knutet	till	renskötseln,	fokuserar	
arbetet	på	konsekvenser	för	rennäringen	när	det	kommer	till	sociala	konsekvenser	för	
lokalsamhällen	i	Sverige.	Därmed	har	andra	aspekter	som	exempelvis	besöks-,	jordbruks-	och	
skogsbruksnäringen	valts	bort.	

1.3.4 Aktörer 
De	aktörer	som	blivit	förfrågade	om	att	delta	i	intervjustudien	är	fokuserade	kring	extremerna	
av	leverantörskedjan.	Det	vill	säga	att	de	antingen	har	sitt	fokus	kring	gruvdrift,	som	är	det	första	
steget	i	kedjan,	alternativt	vid	batteri-,	fordonstillverkning	eller	användning	som	utgör	de	sista	
stegen	i	kedjan	(figur	5,	avsnitt	4.6).	Denna	studie	involverar	således	inga	aktörer	som	är	
verksamma	i	stegen	däremellan.	Anledningen	till	detta	är	att	de	största	konsekvenserna	sker	vid	
det	första	steget,	och	det	är	först	i	de	sista	stegen	som	svenska	aktörer	är	verksamma	och	på	så	
sätt	har	möjlighet	att	påverka.		
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2. Bakgrund 
I	Paris	2015	slöts	en	global	överenskommelse	för	att	motverka	de	globala	klimatförändringarna.	
Överenskommelsen	syftar	till	att	hålla	den	globala	temperaturökningen	så	långt	under	2°C	som	
möjligt,	och	motiverar	länder	till	att	agera	för	att	begränsa	ökningen	till	1,5°C	i	förhållande	till	
förindustriell	temperatur.	Ett	ytterligare	mål	är	att	reducera	utsläppen	av	växthusgaser	till	noll	
under	andra	halvan	av	seklet	(Regeringen,	prop.	2016/17:16).	Genom	att	bestämma	en	
temperaturgräns	sätter	man	även	en	gräns	för	utsläppen	av	CO2,	eftersom	bara	en	viss	mängd	
kan	bli	utsläppt	till	atmosfären	utan	att	öka	temperaturen	mer	än	vad	målet	tillåter.	Ungefär	två	
tredjedelar	av	utsläppsbudgeten	för	tvågradersmålet	har	redan	blivit	utsläppt	(Rogelj	et	al.	
2016),	vilket	innebär	att	ambitiösa	åtgärder	måste	genomföras	för	att	uppnå	målet.		

Idag	kommer	nästan	en	fjärdedel	av	all	CO2	utsläpp	från	förbränningen	av	fossila	bränslen	inom	
transportsektorn	(IEA,	2017).	Elektriska	fordon	möjliggör	ersättning	av	fossila	bränslen.	Enligt	
UNEP’s	rapport	om	förnybara	bränslen	är	en	kraftig	ökning	av	eldrivna	fordon	ett	krav	för	att	
uppnå	1,5°C-målet	(UNEP,	2017).	Dessa	fordon	drivs	vanligen	av	litium-jonbatterier	(Pillot,	
2017).	

2.1 Litium-jonbatterier  

Litium-jonbatterier	är	uppbyggda	av	celler	bestående	av	anoder	och	katoder,	det	vill	säga	
positiva	respektive	negativa	elektroder	(figur	1).	Positiva	litiumjoner	är	förvarade	i	det	aktiva	
materialet	i	elektroderna,	det	vill	säga	det	som	kan	liknas	vid	hyllplan	i	figur	1.	Elektrolyten,	som	
återfinns	i	utrymmet	mellan	anoden	och	katoden	gör	det	möjligt	för	litiumjonerna	att	förflytta	
sig	emellan	elektroderna.	Litiumjonerna	förflyttar	sig	mot	anoden	vid	laddning,	och	rör	sig	mot	
katoden	vid	urladdning	(Shen	et	al.	2018).	Separatorn	(prickade	linjen	i	figur	1)	motverkar	att	
anoden	och	katoden	möts,	samt	bidrar	med	stabilitet.	Flertalet	celler	av	den	ovannämnda	
strukturen	är	sammankopplade	i	serier	och	parallellt	för	att	förse	med	tillräckligt	mycket	effekt	
och	energi	till	att	driva	exempelvis	en	elbilsmotor	(Romare	&	Dahllöf,	2017).			

	
Figur 1.  I l lustration av uppbyggnaden av en l it ium-jon cel l  (Romare & Dahllöf,  2017).   

2.1.1 Anoder och katoder 

I	dagsläget	finns	det	flera	metaller	som	dominerar	som	materialval	till	anoder	och	katoder.		

Ett	av	de	vanligaste	alternativen	för	katoden	är	en	mix	av	litium	tillsammans	med	nickel,	
manganoxid	och	kobolt	(Romare	&	Dahllöf,	2017),	även	kallade	NMC-batterier.	Kobolt	har	en	
stabiliserande	effekt	för	kemin	i	batteriet,	vilket	medför	att	det	kan	laddas	upp	och	ur	flertalet	
gånger	(Christina	Edström,	2018).		
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För	anoden	är	grafit	det	dominerande	alternativet.	Ibland	används	även	litium	som	anod,	då	det	
har	den	högsta	energidensiteten	bland	alla	metaller,	men	väljs	ofta	bort	på	grund	av	dess	
instabilitet	vilket	medför	en	säkerhetsrisk.	Grafit	används	därför	i	första	hand,	då	det	är	både	
billigare	och	säkrare,	trots	att	energidensiteten	är	betydligt	lägre	(Uppsala	Universitet,	2018).	

2.2 Kritiska material 

Klassificeringen	kritiskt	material	är	baserat	på	tillgången	av	materialet	samt	dess	ekonomiska	
betydelse	för	industrin	i	Europa.	Det	ekonomiska	värdet	mäts	i	slutprodukten	för	råvaran,	och	
utbudsrisken	är	värderad	i	osäkerheter	kring	tillgången	på	råvaran,	det	vill	säga	leveransrisker,	
knapphet	med	mera.	Både	grafit	och	kobolt	är	klassat	som	kritiska	material	(figur	2).		
Ungefär	25	%	av	allt	råmaterial	som	bryts	konsumeras	inom	Europa,	samtidigt	som	det	endast	
står	för	3	%	av	världsproduktionen	(SGU,	2014).	Detta	innebär	att	Europa	blir	starkt	beroende	
av	import.		
	

 
Figur 2.  Krit iska material inom Europa.  Materialen inom den gula rutan representerar material  som är 
klassade som kritiska.  Den vertikala axeln visar t il lgångsrisk och den horisontel la representerar 
ekonomis betydelse  (Ti l lväxtanalys,  2017). 

2.2.1 Grafit 

Grafit	är	ett	mineral	som	består	av	en	mängd	lager	av	kristalliserade	kolatomer	vilket	bildas	
under	höga	temperaturer	och	högt	tryck.	Grafit	går	också	under	namnet	grafén	när	man	talar	om	
endast	ett	lager	av	kolatomer	(Talga	Resources,	2018b).	Grafit	används	inom	många	områden,	
men	framförallt	för	tillverkningen	av	elektroder	och	inom	stålindustrin	(SGU,	2014).	Grafit	är	
klassificerat	som	ett	kritiskt	material	enligt	den	Europeiska	kommissionen	(figur	2).		

Enligt	undersökningar	som	gjorts	av	Talga	Resources	är	tillgången	på	grafit	mycket	hög	i	
Norrbotten.	I	Vittangi	uppmäts	fyndigheterna	av	malm	till	12,3	miljoner	ton,	med	en	grafithalt	
på	25,5	%	vilket	utgör	den	största	resurshalten	i	världen	(Talga	Resources,	2018c).			

I	dagsläget	konsumerar	Europa	ungefär	en	femtedel	av	den	globala	produktionen,	och	
importerar	95	%	av	sitt	behov.	Den	största	andelen	importeras	med	skepp	från	Kina,	som	står	
för	69	%	av	världsproduktionen	(SGU,	2014).	Genom	att	bryta	grafit	i	norra	Sverige	kan	
besparingar	på	$100–200/ton	göras	tack	vare	infrastrukturen	för	väg-	och	järnväg	(Talga	
Resources,	2018c).	
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Återvinning	av	grafit	i	elbilsbatterier	är	ännu	inte	möjligt	i	Sverige	(SGU,	2014).		

2.2.2 Kobolt 

Kobolt	är	ett	grundämne	som	återfinns	i	jordskorpan	(British	Geological	Survey,	2009).	Precis	
som	grafit	så	klassificeras	kobolt	som	ett	kritiskt	material	inom	EU	(figur	2).	Även	kobolt	
används	huvudsakligen	vid	batteritillverkning	och	inom	stålindustrin.	Utifrån	den	svenska	
bedömningen	anses	kobolt	att	vara	den	allra	mest	kritiska	metallen	(SGU,	2014).		

Ungefär	hälften	av	alla	koboltreserver,	det	vill	säga	3,4	miljoner	ton,	återfinns	i	demokratiska	
republiken	Kongo	(DR	Kongo),	vilka	även	står	för	hälften	av	världsproduktionen.	Den	största	
andelen	exporteras	från	DR	Kongo	till	Kina	för	batteriproduktion	(Jaskula,	2016).	Inom	EU	
återfinns	3	%	av	produktionen,	varav	1	%	sker	i	Finland,	och	2	%	i	Nya	Kaledonien	(Frankrike).	
Enligt	världsbanken	är	DR	Kongo,	efter	Afghanistan	och	Somalia,	det	tredje	mest	riskfyllda	
landet	för	byteshandel	(European	Commission,	2017a).		

Kobolt	extraheras	nästan	alltid	som	en	biprodukt	vid	brytningen	av	andra	metaller,	vanligtvis	
koppar	och	nickel	(British	Geological	Survey,	2009).		Den	viktigaste	fyndigheten	är	i	så	kallade	
”sediment	hosted”	kopparmalmer	och	nickelmalmer	(SGU,	2014).	Det	mest	betydelsefulla	
exemplet	är	det	500	km	långa	kopparbältet	som	sträcker	sig	över	delar	av	DR	Kongo	och	Zambia	
(European	Commission,	2017a).	I	Sverige	finns	endast	mindre	tillgångar	av	Kobolt,	och	importen	
blir	därmed	viktig	(SGU,	2014).		

Ekonomiskt	sett	är	det	kobolt	som	gör	det	värt	att	återvinna	elbilsbatterier	(Christina	Edström,	
2018).	Ungefär	90	%	av	vinsten	från	återvinningen	av	ett	litium-jonbatteri	kommer	från	
återvinningen	av	kobolt	(Christer	Forsgren,	personlig	kommentar).	Återvinningspotentialen	
uppmättes	till	26	%	år	2014	enligt	SGU	(SGU,	2014).		

2.3 Efterfrågan 
Försäljningen	av	elbilar	förväntas	öka	drastiskt	från	år	2020,	då	man	räknar	med	att	elbilarna	
blivit	ekonomiskt-	och	standardmässigt	attraktiva.	Därefter	förutspås	att	efterfrågan	får	en	
kraftigt	exponentiell	ökning	(Bo	Normark,	2018).	Enligt	en	rapport	från	Joint	Research	Center	
förväntas	efterfrågan	på	NMC-batterier	nästan	femdubblas	inom	en	tioårsperiod,	och	därmed	
utgöra	ungefär	hälften	av	marknaden	för	elfordonsbatterier	(Lebedeva	et	al.	2016).	Baserat	på	
prognoser	som	dessa,	samt	att	utvecklingen	av	elfordon	ökat	kraftigt	de	senaste	åren,	kommer	
efterfrågan	på	grafit	(SGU,	2014)	och	kobolt	(Jaskula,	2016)	sannolikt	vara	stor	i	framtiden.		

Uppskattningsvis	går	det	åt	15	kg	grafit	för	att	tillverka	ett	30kWh	NMC-batteri,	som	exempelvis	
används	i	bilmodellen	Nissan	Leaf.	Förutsatt	att	proportionerna	mellan	nickel,	mangan	och	
kobolt	är	6-2-2,	vilket	är	det	vanliga	i	dagsläget,	blir	åtgången	på	kobolt	ungefär	10	kg	för	
tillverkningen	av	ett	batteri	till	den	bilmodellen.	Ju	starkare	elfordonsbatteri	(fler	kWh),	desto	
större	mängd	mineraler	går	åt	vid	tillverkningen	(Patrik	Johansson,	personlig	kommentar).		

2.4 Leverantörskedja 

Leverantörskedjan	för	mineraler	kan	beskrivas	som	alla	länkar	av	aktiviteter,	så	som	transport,	
förädling,	fabrikstillverkning	m.m.,	från	det	att	mineralet	bryts	till	dess	att	det	säljs	som	en	färdig	
produkt.	I	leverantörskedjan	inkluderas	alla	aktörer	som	på	något	sätt	deltar	i	dessa	aktiviteter	
då	mineralet	förflyttar	sig	uppströms	i	kedjan	(OECD,	2013).		

Det	första	steget	i	leverantörskedjan	(figur	3)	är	brytning	av	råmaterial.	Kobolt	bryts	i	DR	Kongo	
(1A	i	figur	3),	där	omkring	20	%	av	koboltbrytningen	sker	för	hand.	Kobolten	säljs	sedan	vidare	
av	gruvarbetarna	på	marknaden	(steg	2A),	ofta	i	flera	steg,	innan	det	hamnar	hos	ett	större	
företag	som	förädlar	råvaran	något	(steg	3A).	Därefter	exporteras	materialet	vanligen	till	
Sydafrika	och	sedan	vidare	till	Kina	via	skepp.	I	Kina	förädlas	kobolten	ytterligare	en	omgång	
(steg	4)	(Amnesty,	2016).		

Majoriteten	av	all	grafit	härstammar	från	Kina	(Lebedeva	et	al	2016),	där	man	bryter	(steg	1B),	
säljer	(steg	2B)	och	förädlar	råvaran	(steg	4).		
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Den	processade	kobolten	och	grafiten	används	för	att	tillverka	huvudkomponenterna	till	litium-
jonbatteriet,	det	vill	säga	anoder	(grafit)	och	katoder	(kobolt),	vilka	senare	sätts	samman	till	
battericeller	(steg	5).	Detta	sker	vanligtvis	i	samma	anläggning,	i	huvudsak	i	Kina	(Chung	et	al.	
2015).		

De	färdiga	cellerna	används	sedan	för	att	tillverka	kompletta	batteripack	(steg	6),	vilka	sedan	
skickas	vidare	till	bilproducenten	(i	de	fall	då	denne	inte	utgörs	av	samma	aktör).	
Bilproducenterna	(steg	7)	återfinns	främst	inom	Asien,	men	även	i	Europa	och	USA	(Lebedeva	et	
al	2016).	De	flesta	kända	batteritillverkarna	kliver	idag	in	vid	inköp	av	aktivt	material	(Emma	
Nehrenheim,	2018),	vilket	motsvarar	steg	5	i	figuren.	

När	elfordonsbatteriet	nått	sin	fulla	livslängd	återvinns	det	(steg	8).	Då	endast	ett	fåtal	
elfordonsbatterier	nått	sin	fulla	livslängd	är	graden	av	återvinning	fortfarande	låg.	
Återvinningsanläggningar	finns	i	Europa,	Asien	och	USA,	men	med	varierad	kapacitet.	Forskning	
pågår	för	att	förbättra	kvalitén	på	återvinningen	(Olivetti	et	al.	2017).		

Nedan	presenteras	en	förenklad	överblick	av	de	olika	stegen	i	leverantörskedjan	för	
elbilsbatterier	(figur	3).		

	
Figur 3.  Förenklad i llustration över de ol ika stegen i leverantörskedjan för l it ium-jonbatterier ti l l 
elfordon,  med fokus på kobolt och graf it.    
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2.5 Företagande och mänskliga rättigheter 

Gruvverksamhet	leder	ofta	till	olika	typer	av	negativa	sociala	konsekvenser	i	lokalsamhällen.	I	
Afrika	är	dödliga	konflikter	och	barnarbete	vanligt	förekommande	(Amnesty,	2016),	medan	det	i	
nordligare	delar	av	Skandinavien	snarare	handlar	om	förlust	av	mark	och	därmed	även	förlust	
av	försörjning	samt	kulturella	värden	(Lawrence	&	Larsen,	2016b).	Det	finns	flera	metoder	för	
att	hantera	sociala	problem	som	relaterar	till	industriella	intrång.	Här	nedan	definieras	och	lyfts	
några	av	dessa	verktyg	fram.	

2.5.1 Free Prior and Informed Consent 

Konceptet	Free	Prior	and	Informed	Consent	(FPIC),	härstammar	från	FN:s	konvention	ILO	169,	
och	syftar	till	att	inkludera	och	respektera	urfolksrättigheter	(Owen	&	Kemp	2014).	
Sammanfattningsvis	innebär	FPIC	att	företag	inte	får	hota,	tvinga	eller	manipulera	ett	samhälle	
för	att	få	sin	vilja	igenom.	Aktivitet	får	inte	påbörjas	utan	samtycke,	och	tillräckligt	med	tid	måste	
ges	urfolkssamhället	så	att	de	ska	kunna	överväga	beslut	om	intrång.	Urbefolkningen	måste	
också	förses	med	ordentligt	med	information,	och	på	ett	språk	som	de	behärskar,	för	att	de	ska	
kunna	förstå	effekterna	av	intrånget	(Hanna	&	Vanclay,	2013).		

Konceptet	har	på	senare	tid	tillämpats	i	en	större	utsträckning	i	dokument	och	uppförandekoder	
av	internationella	organisationer,	vilket	har	fått	företag	att	justera	sin	Corporate	Social	
Responsibility	(CRS).	CSR	syftar	dock	snarare	till	att	skydda	företaget	i	fråga	från	motsättningar	
och	negativa	rykten	(Rodhouse	&	Vanclay,	2016).		

Det	råder	en	växande	enighet	om	att	regleringar	för	socialt	ansvarsfull	gruvdrift	är	svaga	
(Campbell,	2010,	Owen	&	Kemp	2014).	I	varken	demokratiska	republiken	Kongo	eller	i	Sverige	
har	man	ratificerat	ILO169.		

2.5.2 Due Diligence 

Enligt	FN:s	guidande	principer	ska	företag	ta	fram	en	due	diligence	(”tillbörlig	aktsamhet”),	för	
att	beskriva	hur	de	identifierar,	mildrar	och	förhindrar	verksamhetens	påverkan	på	mänskliga	
rättigheter.	Detta	ska	göras	för	både	faktiska	och	potentiella	konsekvenser.	Detta	gäller	inte	
enbart	för	företagets	direkta	aktiviteter,	utan	beskrivningen	ska	även	täcka	konsekvenser	som	
på	något	sätt	kan	kopplas	till	dess	arbetssätt,	produkter,	service	eller	relationer	(UN,	2011).			

En	due	diligence	ska	uppföras	så	tidigt	som	möjligt	i	utvecklingen	av	företaget	för	att	öka	
möjligheterna	att	förhindra	negativa	konsekvenser.	För	att	adressera	dessa	risker	ska	företaget	
konsultera	med	de	grupper	som	potentiellt	sett	kan	komma	att	drabbas,	samt	med	andra	
intressenter.	Företagets	DD	ska	sedan	kommuniceras	externt	(UN,	2011).		

Enligt	europeisk	lagstiftning	om	konfliktmineral	ska	en	due	diligence	upprättas	av	företag	som	i	
sin	leverantörskedja	importerar	tenn,	tantal,	volfram	och	guld	med	ursprung	i	konfliktdrabbade	
områden	eller	högriskområden	(EU	2017/821).	Det	reglerar	alltså	inte	direkt	kobolt	och	grafit.	
Dock	framgår	det	av	lagstiftningen	att	FN:s	säkerhetsråd	uppmanar	till	efterlevnad	av	OECD’s	
riktlinjer	DD	för	handel	av	mineraler	med	DR	Kongo.		

Mänskliga	rättigheter	bör	belysas	i	sociala	konsekvensanalyser,	då	de	i	dagsläget	ofta	överses.	
Uppmärksamhet	bör	därför	riktas	mot	företagens	due	diligence	när	det	kommer	till	frågor	som	
berör	exempelvis	evakuering	eller	kultur	(Esteves	et	al.	2011).		

DD	bör	tillämpas	av	nerströms	bolag	för	att	säkerställa	att	FPIC	finns	på	plats,	på	lokal	nivå.			

2.5.3 UN Global Compact  
UN	Global	Compact	(UNGC)	är	ett	politiskt	initiativ	för	företag.	Initiativet	grundar	sig	i	tio	
principer	inom	mänskliga	rättigheter,	arbetsvillkor,	miljö	och	anti-korruption,	vilka	företag	bör	
tillämpa	på	sina	verksamheter.	UNGC	är	världens	ledande	hållbarhetsinitiativ,	med	över	4700	
deltagande	aktörer	(UNGC,	2009).	
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Initiativet	är	dock	svagt	då	det	inte	är	lagligt	bindande,	utan	utgör	mer	av	en	uppmaning	till	
företag.	Principerna	kritiseras	också	för	att	vara	generella,	och	inte	specifikt	framtagna	för	
leverantörskedjor.	Därmed	fungerar	UNGC	snarare	som	en	läroplattform	(Mares,	2010).		
		

2.5.4 Global Reporting Initiative 
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	är	ett	världsledandeinitiativ	för	hållbarhetsrapportering.	
Initiativet	syftar	till	att	få	företag	att	rapportera	sin	verksamhets	påverkan	på	
klimatförändringar,	mänskliga	rättigheter	och	socialt	välmående	(GRI,	2018).		

Det	är	dock	svårt	för	företag	att	rapportera	vad	för	påverkan	som	sker	utanför	den	lokala	
verksamheten,	särskilt	då	underkonsulter	hyrs	in	(Mares,	2010).		

2.6 Gruvverksamhet i Sverige  

Sverige	anses	vara	ett	attraktivt	gruvland	av	flera	anledningar.	Landet	har	en	lång	historia	som	
gruvnation	och	besitter	därmed	arbetskraft	med	expertis	inom	området.	Vidare	ligger	
företagsskatten	för	gruvverksamhet	på	22	%	(Talga	Resources,	2018a)	samt	mineralskatten	på	
0,20	%	(varav	0,05	%	går	till	staten,	och	0,15	%	betalas	till	markägaren)	(Näringsdepartementet,	
2013).	Dessa	beskattningar	ligger	på	en	låg	nivå	i	jämförelse	med	andra	länder	(Haikola	&	
Anshelm,	2016).	Sedan	tidigt	nittiotal	har	mineralskatten	minskat	från	50	%	till	ett	par	promille	
för	att	gynna,	och	därmed	expandera	gruvindustrin	(Tillväxtanalys,	2017).	Utöver	dessa	
fördelar,	är	infrastrukturen	väletablerad,	med	tillgång	till	väg,	järnväg	och	hamn	(Talga	
Resources,	2018a).		

Majoriteten	av	gruvverksamheten	i	Sverige	är	koncentrerad	till	norra	delen	av	landet	(SGU,	
2016).	Det	vill	säga	att	de	i	flesta	fall	gör	intrång	i	samebyar	då	även	dessa	är	koncentrerade	i	
norra	Sverige	(Sametinget,	2014).		

2.6.1 Samer 
Samer	är	ett	urfolk.	Urfolk	definieras	som	folkgrupper	som	bebott	det	geografiska	området	långt	
innan	dess	att	det	erövrades	av	andra	folkgrupper,	och	nuvarande	statsgränser	fastställdes	
(Sametinget,	2017).	Samer	har	bebott	norra	Skandinavien	(även	kallat	Sápmi)	sedan	2000	år	
tillbaka	(Persson	et	al	2017).	Urfolken	har	behållit	en	del	av	sina	ursprungliga	traditioner	och	
kultur,	samt	politiska	och	ekonomiska	institutioner	(Sametinget,	2017).		

Den	samiska	kulturen	är	starkt	kopplad	till	renskötseln,	men	anknyter	även	till	bland	annat	jakt	
och	fiske.	Renen	har	använts	för	sitt	kött,	mjölk,	skinn	och	till	traditionella	hantverk	(Sametinget,	
2016a).	Renskötseln	i	större	utsträckning	tog	fart	under	1600-talet,	då	den	svenska	staten	
började	kräva	renkött	och	fiske,	istället	för	pälsar	som	tidigare	beskattning	(Gallardo	et	al.	
2017).	Idag	används	djuret	främst	för	köttproduktion,	vilket	är	en	viktig	inkomstkälla	för	
samerna	(Sametinget,	2016a).		

2.6.2 Lagstiftning  
Renskötsel	är	skyddad	av	rennäringslagen.	Enligt	rennäringslagen	har	alla	med	samisk	härkomst	
rätt	att	nyttja	mark	och	vatten	för	sin	verksamhet	(SFS	1971:437).	Lagen	bygger	på	urminnes	
hävd,	vilket	är	en	juridisk	term	som	tillämpas	dem	som	brukat	marken	sedan	lång	tid	tillbaka	–	
det	är	därför	inget	som	staten	själv	beslutat	om	(Sametinget,	2016b).	

Rennäringen	är	viktig	för	att	bibehålla	miljömålet	en	storslagen	fjällmiljö,	då	renbetet	håller	
landskapet	öppet	(Naturvårdsverket,	2017).	Enligt	miljöbalken	kap	3	§	5,	är	rennäringen	klassat	
som	ett	riksintresse.	Detta	innebär	att	markområden	som	nyttjas	av	rennäringen	ska	skyddas	
mot	åtgärder	som	påtagligt	försvårar	verksamheten	(SFS	1998:808).		

2.6.3 Renskötselns komplexitet 
Den	allra	viktigaste	förutsättningen	för	hälsan	i	renhjorden	är	utbudet	och	kvalitén	på	betet,	i	
form	av	lavar,	svampar,	gräs,	örter	och	löv.	Detta	kräver	stora	mängder	landarealer	som	renen	
kan	förflyttar	sig	fritt	över	(Borchert,	2001).	



	 15	

Renen	utnyttjar	olika	betesmarker	beroende	på	årstid.	Då	djuret	är	känsligt	för	värme	migrerar	
den	sig	till	högre	altituder	vid	varmare	temperaturer	(Borchert,	2001).	Utbudet	på	bete,	samt	
terrängen	påverkar	också	renens	rörelsemönster.	Året	kan	delas	in	i	åtta	säsonger	för	
renskötarna	(SSR,	2018)	(se	faktabox	1	nedan).		
Box 1.  Renskötseln indelad i  åtta säsonger ( information hämtad från SSR,  2018). 

Vårvinter  
(mars – april) 

Renarna förflyttar sig till lågfjället där renkorna (vajorna) senare ska kalva. Markfödan är 
oftast svåråtkommlig på grund av skaren och tillgång på trädlav är därför viktigt.  

Vårland  
(april – maj) 

Kalvning. Detta är en av de mest känsliga perioderna, då vajorna stöter ifrån sig kalven om 
störningarna är för stora. 

Försommarland  
(juni) 

Återhämtningsperiod då renen betar i björkskog och på myrmarker och äter upp det 
fettlager som gått förlorat. Under denna period ägnar sig skötarna ofta åt reparation och 
underhållning av hagar.  

Sommarland  
(juni-juli) 

Renarna har förflyttat sig till högfjället då de är känsliga för värme och insekter. Renarna 
samlas ihop för märkning. 

Sensommar  
(augusti) 

Renarna betar på myrarna och i björkskogen igen.  Det är nu som renen bygger upp sitt 
fettlager för att klara vintern. 

Höstland  
(september – oktober) 

Renarna befinner sig på lågfjället, och livnär sig till stor del på underjordiska rötter då 
markvegetationen frusit. Brunstperiod.  

Förvinterland  
(november – december) 

När grönbetet försämrats söker sig renarna till skogsmarker längre ned. Slaktperiod. 
Renarna separeras till flera mindre grupper inför vinterbetet. 

Vinterland  
(januari – mars)  

De mindre grupperna (sijdor) förflyttas mellan olika barrskogsområden under vintern. 
Renarna betar ris och lav, då skaren gör det svår att komma åt annan föda. Denna period 
utgör en flaskhals för rennäringen, då tillgången på bete är låg. Kalhyggen har försvårat 
denna period ytterligare. 

Förflyttningen	till	vinterbetet	(även	kallat	vinterlandet)	är	ett	omfattande	arbete	som	är	
beroende	av	goda	passagemöjligheter	via	sammanhängande	områden	med	god	tillgång	på	lav.	
Vinterlandet	är	således	extremt	känsligt	för	förändringar	som	kan	påverka	dessa	
passageområden,	både	till	storlek	och	tillgänglighet.	Vinterlandet	betraktas	därför	ofta	som	
rennäringens	flaskhals	(SSR,	2018).		

Eftersom	renen	är	extremt	beroende	av	dessa	passageområden	kan	yttre	störningar	få	
förödande	konsekvenser	för	hjordens	migrationsmöjligheter	(Beach,	1981).	Samerna	själva	
anser	att	de	största	störningarna	utgörs	av	gruvdrift,	skogsbruk,	predatorer,	infrastruktur,	
turism	och	rekreation.	Vindkraftsanläggningar,	militärövningar	och	aktivitet	på	Esrange	Space	
Center	anses	också	ha	negativ	inverkan,	dock	i	en	mindre	omfattning	(Gallardo	et	al.	2017).	
Många	intressen	ska	samsas	på	samma	mark.	De	kumulativa	effekterna	från	olika	typ	av	
verksamhet	och	aktiviteter	hotar	fortsatt	renskötsel	(Nygaard	2015).			
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Fallexempel – Talma sameby 

I Nunasvarra, Norrbotten, har australiensiska företaget Talga Resources planerar på att börja bryta grafit. Nunasvaara tillhör 
Talma sameby (figur F1). I Talma sameby finns ca 120 medlemmar och omkring 7000 renar (Gallardo et al. 2017). 

	
Figur F1.  Karta över Talma sameby.  Den svarta ringen på vänster karta visar området som har 
förstorats upp på höger karta över Nunasvaara (Sametinget, 2010)  

I den planerade gruvan planerar man att använda en ny sågteknik för att bryta grafit. Genom denna metod kan man med 
hjälp av elektricitet extrahera grafit från utsågade stenblock och på så sätt undkomma borrning och sprängning (Sveriges 
Radio, 2015).  

Den prospekterade platsen ligger under odlingsgränsen och används som förvinterland och vinterland. Inom området finns 
en renvaktarstuga, uppsamlingsområde och rastbete. Strax till väst om Nunasvaara finns även beteshage och arbetshage 
(Sametinget, 2010). Detta exempel illustrerar ett par olika typer av användningsområden som samerna behöver för 
renskötseln, och som kan komma att påverkas vid ett gruvintrång – inte bara genom det direkta intrånget, utan även 
genom kumulativa effekter.  
 

2.7 Gruvverksamhet i demokratiska republiken Kongo 
Regeringen	i	DR	Kongo	kännetecknas	som	instabil	och	korrupt	(IPIS,	2013).	Problemen	inom	
gruvindustrin	grundar	sig	i	svag	gruvlagstiftning	och	internationell	påverkan.	Exempelvis	så	har	
gruvreformer,	på	rekommendation	av	världsbanken,	underlättat	för	privatiseringar	av	utländska	
företag	och	avreglering	av	gruvsektorn	i	Afrika	(Campbell,	2010,	Rubbers	2010).		

Kobolt	ifrån	DR	Kongo	beskrivs	som	det	främsta	exemplet	på	konfliktmineral	(Rustad	et	al.	
2016).	Samtidigt	är	det	inte	officiellt	klassificerat	som	detta	enligt	europeisk	lagstiftning	
(European	Comission,	2017b).	Den	pågående	konflikten	i	landet	beskrivs	som	den	dödligaste	
sedan	andra	världskriget	(Baaz	&	Stern,	2008).	Enligt	majoriteten	av	de	insatta	observatörerna	
är	mineralbrytningen	den	drivande	orsaken	bakom	konflikten,	då	inkomsterna	används	för	att	
finansiera	beväpnade	grupper	(Vlassenroot	&	Romkema	2002).		

Konsekvenser	relaterade	till	brytning	av	kobolt	i	DR	Kongo	har	nyligen	fått	stor	spridning	i	både	
media	och	inom	akademin,	men	även	bland	ickestatliga	aktörer	och	beslutsfattare	(Kelly	2014,	
Rustad	et	al.	2016).	Detta	eftersom	att	mineralen	slutligen	hamnar	i	litium-jonbatterier	till	
elbilar	som	körs	i	industrialiserade	länder,	men	även	många	elektronikprodukter.	På	så	sätt	
bidrar	vi	konsumenter	till	att	finansiera	konflikten	(Prendergast,	2009).	Av	etiska	skäl	vill	man	
därför	minska	på	användningen	av	kobolt	i	elbilsbatterier.	Dock	är	det	svårt	att	byta	ut	ämnet	
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helt	och	hållet	då	det	har	en	stabiliserande	effekt	för	kemin	i	batteriet,	vilket	medför	att	det	kan	
laddas	upp	och	ur	flertalet	gånger	(Christina	Edström,	2018).		

För	att	locka	utländska	investerare	publicerade	DR	Kongos	regering	en	ny	gruvlag	år	2002	som	
fastställde	att	småskaligt	gruvarbete	(Artisinal	and	Small-scale	Mining)	endast	får	förekomma	
inom	särskilda	zoner	där	större	gruvindustri	inte	är	möjligt.	Detta	innebar	att	småskaliga	
gruvverksamhet	upphörde	i	vissa	områden,	vilket	lämnade	plats	för	stora	internationella	företag	
(Amnesty,	2016).		

Enligt	denna	gruvlag	får	småskalig	gruvverksamhet	endast	tillåtet	under	särskilda	
omständigheter:		
-	småskalig	gruvverksamhet	får	enbart	ske	i	officiellt	utpekade	zoner,	
-		gruvarbetarna	måste	vara	licensierade,		
-	arbetarna	måste	vara	minst	18	år,	
-	måste	ta	hänsyn	till	miljöstandarder,	
-	kvicksilver	eller	sprängmedel	får	inte	användas.		

3. Metod 
3.1 Litteraturstudie 

Detta	arbete	kommer	delvis	att	utgöras	av	en	litteraturstudie	för	att	redogöra	befintliga	sociala	
konsekvenser	relaterade	till	brytning	av	grafit	och	kobolt	till	elfordonsbatterier.	Databaserna	
Web	of	Science	(WoS)	[v.	5.27.2]	och	Taylor	&	Francis	(T&F)	användes	för	att	systematiskt	sålla	
ut	artiklar	som	kunde	vara	ämnesrelevanta	för	studien.	Till	att	börja	med	gjordes	flera	
testsökningsökningar	som	relaterade	till	sociala	konsekvenser,	aspekter	och	risker	inom	
gruvnäringen	inom	tidsramen	2000	–	2018	vilket	resulterade	i	en	stor	mängd	artiklar.	
Exempelvis	genererade	sökningen	”social	impacts	mining”	totalt	59	497	träffar	i	Taylor	&	Francis	
databas.	För	att	få	fram	mer	specifika	resultat,	samt	undvika	dupliceringar	kombinerades	
sökorden	enligt	nedan,	med	funktionen	”OR”	vilket	sammanlagt	resulterade	i	5331	artiklar	i	
WoS	respektive	14	864	i	T&F.		

”social	impacts	mining	OR	social	aspects	mining	OR	social	risks	mining	OR	social	consequences	
mining”	

Därefter	gjordes	en	sökning	inom	resultaten	på	nyckelorden	nedan,	vilket	genererade	233	och	
189	träffar	i	WoS	respektive	T&F.		

”Congo	OR	Sweden	OR	indigenous	OR	sami	OR	cobalt	OR	graphite”	

Samtliga	422	titlar	lästes	igenom	för	att	filtrera	ut	de	mest	relevanta	för	studien.	Titlar	som	
valdes	bort	handlade	antingen	om	sociala	konsekvenser	som	inte	var	direkt	kopplade	till	
mineralbrytningen	(exempelvis	HIV)	samt	artiklar	som	låg	utanför	den	geografiska	
avgränsningen	(exempelvis	Sydafrika).	Titlar	som	hade	ett	rent	politiskt	innehåll	valdes	också	
bort.	Sammanfattningen	till	vardera	utvald	titel	lästes	sedan	igenom,	vilket	lämnade	ett	resultat	
på	29	artiklar	med	potentiellt	relevant	innehåll	(bilaga	1).		

Utifrån	dessa	29	artiklar	tillämpades	snöbollseffekten	för	att	leta	fram	ytterligare	potentiellt	
relevanta	källor	(figur	4),	detta	genererade	slutligen	44	artiklar.	
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Figur 4.  Schematisk il lustration över stegen i l i tteratursökningen.   

Utöver	dessa	vetenskapliga	artiklar,	samt	källor	som	redan	använts	i	bakgrundskapitlet,	
användes	även	information	från	lagtexter	och	väsentliga	organisationer,	såsom	Amnesty,	FN,	
Sametinget	och	Svenska	Samernas	Riksförbund.	Information	som	framkom	under	
ämnesrelevanta	workshops	användes	även.			

Då	den	planerade	grafitbrytningen	i	Sverige	inte	har	påbörjats	i	skrivande	stund,	kommer	denna	
litteraturstudie	att	beskriva	konsekvenser	kopplad	till	allmän	gruvbrytning	i	norra	Sverige.	Ett	
antagande	har	gjorts	att	dessa	konsekvenser	kommer	att	vara	desamma	oavsett	vilket	mineral	
som	bryts,	och	resultatet	kan	därför	tillämpas	på	även	för	grafit.			

3.2 Intervjustudie 

En	intervjustudie	genomfördes	för	att	besvara	frågeställning	två;	
Hur	beaktar	aktörer	i	leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier	sociala	risker	och	konsekvenser	
relaterade	till	brytning	av	metaller	till	batterierna?	

Totalt	genomfördes	sex	intervjuer.	Som	beskrivits	i	avsnitt	1.3.4	Avgränsning	–	Aktörer,	har	
företagen	som	medverkat	i	studien	sitt	främsta	fokus	i	antingen	början	av	leverantörskedjan	
(där	de	största	sociala	konsekvenserna	sker),	alternativt	i	de	sista	stegen	i	leverantörskedjan	
(där	de	svenska	tillverkarna	kommer	in).		

Aktörerna	som	förfrågades	om	att	delta	i	studien	redovisas	i	Bilaga	X.	De	som	valde	att	
medverka	på	intervju	presenteras	i	avsnitt	4.3,	figur	5.	

Intervjufrågorna	var	öppna	och	semistrukturerade	för	att	kunna	ställa	följdfrågor	till	deltagaren	
beroende	på	vilken	kunskap	hen	hade	att	dela	med	sig	av.	Intervjuerna	genomfördes	var	och	en	
för	sig,	över	telefon	eller	vid	ett	fysiskt	möte,	och	varade	ungefär	en	halvtimme.	Frågorna	som	
intervjun	utgick	ifrån	var	följande;	

(i) Vilka	upplever	ni	är	de	största	riskerna/utmaningarna	för	social	hållbarhet	i	
leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier?	
	

(ii) Vilka	åtaganden	för	att	motverka	dessa	risker	har	ni	gjort	och/eller	uppmanar	ni	
andra	att	göra?	Har	ni	några	särskilda	rutiner,	arbetssätt,	kontroller	osv.?	
	

Web of Science Taylor & Francis

social impacts mining OR 
social aspects mining OR 
social risks mining OR
social consequences mininig

5 331
träffar

233
träffar

20
Relevanta 
abstracts

Sweden OR Congo OR 
indigenous OR Sami OR 
cobalt OR graphite

Titlar

Snöbolls-
effekten
12 källor

social impacts mining OR 
social aspects mining OR 
social risks mining OR
social consequences mininig

14 684
träffar

189
träffar

9
Relevanta 
abstracts

Titlar

Snöbolls-
effekten
3 källor

Sweden OR Congo OR 
indigenous OR Sami OR 
cobalt OR graphite
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(iii) Har	ni	några	förslag	på	förbättringar	som	potentiellt	skulle	kunna	mildra	de	sociala	
problemen?	
	

(iv) Vad	motiverar	er	till	det	arbete	ni	gör	för	att	motverka	sociala	risker	i	
leverantörskedjan	och	vad	håller	er	tillbaka?	

För	att	underlätta	analysen	av	resultatet	kommer	det	kvalitativa	materialet	från	intervjustudien	
att	presenteras	i	fyra	olika	teman;	Utmaningar	&	risker,	Åtaganden,	Potentiella	förbättringar	
samt	Motivation.	Resultatet	kommer	sedan	att	diskuteras	och	analyseras	i	diskussionskapitlet	i	
arbetet.		

4. Resultat 
4.1 Sociala konsekvenser relaterade till gruvbrytning i samebyar i norra Sverige 

4.1.1 Gruvintrång  
Precis	som	rennäringen,	klassificeras	värdefulla	ämnen	och	material	som	ett	riksintresse	
(Näringsdepartementet,	2013).	Gruvföretag	upplevs	dock	ha	fördelaktiga	lagstiftningar	(Persson	
et	al.	2017)	så	som	exempelvis	den	svenska	mineralstrategin,	där	man	vill	stärka	Sveriges	
position	som	EU:s	främsta	gruvnation	(Näringsdepartementet,	2013).		

Mineralstrategin	är	utformad	för	att	locka	globala	investerare,	bland	annat	genom	att	staten	
finansierar	en	del	av	prospekteringskostnaderna	samt	infrastruktur	för	projekt.	Många	
utländska	investerare	ser	en	möjlighet	till	kortsiktig	vinst,	men	fokuserar	dock	sällan	på	att	
stärka	de	långsiktiga	lokala	och	nationella	intressena	(Haikola	&	Anshelm,	2016).		

Enligt	mineralstrategin	kommer	utökad	gruvetablering	resultera	i	fler	arbeten	i	lokalsamhället	
(Näringsdepartementet,	2013).	Sedan	gruvboomen	år	2004	ökade	andelen	arbetstillfällen	inom	
den	svenska	gruvindustrin	från	4200	till	10	000	jobb	till	år	2010,	som	enligt	Tano	et	al.	antas	ha	
tilldelats	omkringliggande	samhällen	(Tano	et	al.	2016).	Kritiker	menar	dock	att	en	stor	andel	av	
gruvarbetet	numer	sköts	automatiserat	vilket	inte	alls	resulterar	i	så	många	arbetstillfällen	som	
man	från	början	räknat	med.	Tjänsterna	tilldelas	dessutom	sällan	lokalbefolkningen,	utan	går	
istället	till	invånarna	i	större	städer	(Haikola	&	Anshelm,	2016).		

Enligt	samerna	själva	anses	gruvintrång	vara	ett	av	de	största	hoten	mot	samernas	kulturella	
livsstil	(Gallardo	et	al.	2017).	Som	motargument	från	industrin	kan	sägas	att	ett	intrång	inte	har	
särskilt	stor	påverkan	då	det	bara	tar	upp	en	mindre	yta,	samtidigt	som	renarna	har	möjlighet	
att	ströva	fritt	över	40	%	av	Sveriges	yta	(Per	Ahl,	2018).	Problematiken	ligger	dock	i	att	delar	av	
beteskorridorerna	fragmenteras	och	isoleras,	vilket	försvårar	eller	till	och	med	hindrar	renen	
från	att	migrera	(Borchert,	2001).	Professor	Erik	Reinert	gjorde	en	målande	liknelse	av	denna	
problematik	och	beskrev	det	enligt	följande;	“Det	kan	verka	som	att	det	finns	mycket	plats	på	
tundran,	precis	som	det	finns	gott	om	plats	i	en	norsk	tvåvånings-villa.	Så	man	tänker	att	det	spelar	
ingen	roll	om	man	förlorar	några	kvadratmeter.	Men	om	de	kvadratmetrarna	i	villan	råkar	vara	i	
trappan	mellan	första	och	andra	våningen	så	förlorar	man	ju	halva	boytan.”	(Lawrence	&	Larsen,	
2016a).	

Det	är	inte	bara	gruvverksamheten	i	sig	som	utgör	ett	hot,	utan	även	den	ökade	trafiken	och	
nyanläggning	av	infrastruktur	som	industrin	medför	(Gallardo	et	al.	2017).	Varje	år	dör	ett	par	
tusen	renar	i	trafiken	(Sametinget,	2018).		

Gruvbrytning	har	dessutom	störningszoner	på	upp	till	15	kilometer	(Skarin	&	Åhman,	2014),	
som	renen	undviker	på	grund	av	oväsen	och	gruvdamm.	Spridning	av	gruvdamm	leder	till	att	
betet	försämras,	och	att	risken	för	att	tungmetaller	ackumuleras	i	vegetationen	ökar.	Detta	har	
skapat	en	oro	bland	renskötarna.	Bolidens	gruvbolag	har	gjort	en	studie	och	menar	dock	att	
nedfallen	av	tungmetaller	inte	är	skadligt	för	hälsan	(Lawrence	&	Larsen,	2016a).	
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4.1.2 Maktobalans 

Rennäringen	och	gruvindustrin	är	två	intressen	som	står	i	konflikt	med	varandra	då	de	gör	
anspråk	om	samma	mark	(Johnsen,	2016).	Samerna	upplever	att	gruvdrift	prioriteras	före	
renskötsel	enligt	lagstiftning	(Persson	et	al.	2017).	Ett	exempel	som	styrker	detta	är	att	
renskötsel	endast	prioriterats	före	gruvverksamhet	i	ett	fall	sedan	miljöbalken	antogs	år	1999	
(Lawrence	&	Larsen,	2016a).		

Vidare	anses	svensk	lagstiftning	ofta	vara	ofördelaktig	ur	ett	samiskt	perspektiv.	Exempelvis	är	
det	väldigt	svårt	att	som	ny	renskötare	starta	upp	en	renskötselsverksamhet,	eller	att	återuppta	
sin	verksamhet	om	den	en	gång	lagts	ner	(Stoor	et	al.	2015).	

4.1.3 Bristfälligt inflytande  

Samerna	upplever	att	de	har	lite	inflytande	över	gruvprojekt.	Detta	är	delvis	på	grund	av	att	
deras	verksamhet	tidskrävande,	vilket	inte	ger	dem	tillräckligt	med	utrymme	för	att	sätta	sig	in	i	
projektet	då	de	oftast	informeras	i	ett	relativt	sent	skede	(Marita	Stinnerbom,	2018).	För	att	få	
sin	röst	hörd	i	planeringsprocesser	krävs	kunskap,	resurser	och	ett	organiserat	deltagande	i	
möten	och	diskussioner	för	att	skapa	stöd	för	sina	åsikter.	Sker	inte	detta	engagemang	på	ett	
tillräckligt	organiserat	sätt	riskerar	samerna	att	inte	få	sina	röster	hörda.	Detta	eftersom	det	är	
en	utmaning	för	kommuner	att	samla	in	information	om	icke-officiella	samiska	intressen	
(Nygaard	2015).	Samerna	upplever	dessutom	att	de	har	lite	att	säga	till	om,	och	att	deras	åsikter	
inte	blir	tagna	på	allvar	(Gallardo	et	al.	2017).	Koivurova	et	al.	har	undersökt	kommunikation	
mellan	samerna	och	två	gruvbolag	i	Sverige,	och	menar	att	en	tidig	kontakt	mellan	
intressenterna	kan	resultera	i	konstruktiv	dialog	(Koivurova	et	al.	2015).		

När	ett	gruvföretag	ansöker	om	tillstånd	för	att	kunna	påbörja	ett	projekt	måste	en	
miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	tas	fram.	Denna	tas	fram	innan	alla	detaljer	är	bestämda,	
och	beskriver	egentligen	bara	konsekvenser	kopplade	till	själva	gruvhålet.	Det	är	utifrån	
beskrivningen	i	denna	tidiga	MKB	som	Bergsstaten	gör	en	avvägning	mellan	olika	
markanvändningsintressen.	(Bergsstaten	är	en	myndighet	som	handlägger	prospektering	och	
utvinning	av	mineral).	Om	samexistens	mellan	flera	intressen	inte	är	möjligt	beslutar	
Bergsstaten	vilket	intresse	som	ska	prioriteras.	Det	är	först	efter	att	tillstånd	har	getts	som	en	
mer	omfattande	MKB	tas	fram	av	gruvföretaget.	Gruvbolagen	och	samerna	är	dock	ibland	oense	
om	vad	denna	ska	innehålla	(Lawrence	&	Larsen,	2016a).	Däremot	ska	tilläggas	att	det	har	
förekommit	att	gruvbolag	lagt	ner	energi	på	att	skaffa	förståelse	för	renskötsel	för	att	kunna	
komma	överens	om	förmildrande	åtgärder	(Koivurova	et	al.	2015).		

Sociala	konsekvensanalyser	som	berör	gruvverksamhet	är	inte	ett	krav	enligt	svensk	
lagstiftning.	Däremot	är	det	rekommenderat	att	inkludera	detta	perspektiv	i	
miljökonsekvensbeskrivningar	(Poelzer,	2015).	På	senare	år	har	det	blivit	praxis	att	inkludera	
människorättsaspekten	i	miljöanalyser	inom	internationella	institutioner	som	exempelvis	OECD	
och	Världsbanken	(Lawrence	&	Larsen,	2016a).		

När	det	kommer	till	gruvintrång	i	Sápmi	anses	konsultation	med	samerna	begränsad	(Marita	
Stinnerbom,	2018).	Sverige	ligger	efter	när	det	kommer	till	att	inkludera	åsikter	från	
lokalsamhällen	vid	uppstart	av	industriella	projekt	i	jämförelse	med	andra	länder,	så	som	Norge,	
Australien,	Nya	Zealand	och	Kanada	(Larsen,	2017).	I	Sverige	anser	lokalbefolkningen	att	
nuvarande	lagstiftning	inte	är	nog,	då	inkluderandet	är	bristfälligt	vilket	har	skapat	frustration	
bland	samerna	(Poelzer,	2015).	

Kritik	från	FN:s	rasdiskrimineringskommitté	har	riktats	mot	svensk	lagstiftning	då	
urfolksrättigheter	inte	blir	inkluderade	vid	industriella	intrång	på	samisk	mark.	Kommittén	
uppmuntrar	tillämpning	av	FPIC	och	ratificering	av	ILO	169	(CERD/C/SWE/19-21).	 

Sammantaget	leder	detta	ofta	till	en	känsla	av	maktlöshet	bland	samerna	(Kaiser	et	al.	2013)	och	
ett	ständigt	kämpande	för	att	få	bevara	rennäringen	och	sin	kultur	(Stoor	et	al.	2015).	
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4.1.4 Ekonomiska konsekvenser 

När	betesmark	förstörs	av	gruvverksamhet	minskar	inkomsten	för	samerna	då	hälsan	i	hjorden	
reduceras,	på	grund	av	stress	och	svält.	Samtidigt	ökar	utgifterna	då	djuret	måste	transporteras	
med	lastbil	till	säsongsmarkerna	då	betet	inte	längre	är	kontinuerligt	sammanlänkat.	Utfodring	
kan	i	vissa	fall	behövas	som	kompensation	vilket	ökar	utgifterna	ytterligare.	Under	dessa	
omständigheter	uppstår	stress	och	oro	hos	renskötaren	då	det	inte	finns	utrymme	att	bli	sjuk	
eller	skada	sig	eftersom	skötaren	ständigt	måste	vaka	över	hjorden	(Lawrence	&	Larsen,	2016a).		

Ytterligare	utgifter	som	kan	uppstå	i	samband	med	gruvverksamhet	är	kostnaderna	för	
infrastruktur,	boende	och	sanering	av	miljön,	vilket	också	är	nedbrytande	för	lokalsamhället	
(Haikola	&	Anshelm,	2016)		

Som	nämnt	tidigare	är	det	omtvistat	huruvida	gruvverksamhet	resulterar	i	fler	arbetstillfällen	
för	lokalsamhällen	eller	inte.	Oavsett,	är	annat	arbete	än	renskötsel	inte	önskvärt	bland	samerna	
då	det	skulle	innebära	att	ge	upp	en	viktig	del	av	sitt	liv	(Kaiser	et	al.	2013).		

4.1.5 Förlust av den samiska identiteten 

Samisk	identitet	är	starkt	förknippad	med	renskötsel.	Att	ägna	sig	åt	renskötsel,	och	sedan	föra	
traditionen	vidare	till	yngre	generationer	anses	vara	det	bästa	sättet	att	bevara	identiteten	enligt	
samer	själva	(Kaiser	et	al.	2013;	Stoor	et	al.	2015).	När	betesmark	fragmenteras	försvåras	
renskötseln,	och	den	samiska	identiteten	riskerar	att	gå	förlorad.	Detta	får	inte	bara	
konsekvenser	för	renskötaren	själv,	utan	även	ett	helt	släktnätverk	drabbas.	Dessa	släktingar	är	
kopplade	till	renskötaren	för	tillgång	på	renkött	samt	material	till	traditionella	hantverk.	Då	en	
renskötare	avslutar	sin	verksamhet	förlorar	denne	ofta	kontakten	med	sitt	släktnätverk	
(Lawrence	&	Larsen,	2016a).	En	känsla	av	att	vara	avskärmad	från	resterande	del	av	det	samiska	
samhället,	och	därmed	den	kulturella	livsstilen	uppstår	(Stoor	et	al.	2015).		

4.1.6 Hälsoproblem 

Av	ovan	nämnda	anledningar,	ökar	risken	för	mental	ohälsa	och	alkoholproblem	bland	samerna	
(Kaiser	et	al.	2013).	Detta	ökar	i	sin	tur	risken	för	självmord.	Självmordsfrekvensen	är	högre	i	
samiska	samhällen	i	jämförelse	med	övriga	Sverige.	När	en	renskötare	väljer	att	ta	livet	av	sig	
uppstår	en	rädsla	för	att	självmordstankarna	ska	sprider	sig	inom	släktnätverket	(Stoor	et	al.	
2015).	

4.1.7 Sammanfattning av konsekvenserna 

Sammanfattningsvis	är	det	vanligt	att	samiska	intressen	överses	då	andra	riksintressen	står	
på	spel.	Detta	har	resulterat	i;	

• En	känsla	av	maktlöshet	då	lagstiftning	i	nästan	alla	fall	har	gynnat	gruvindustrin	
framför	rennäringen.	

• Förstörda	migrationsleder	och	betesmarker	till	följd	av	gruvintrång	vilket	i	sin	tur	leder	
till	ekonomiska	följder.	

• 	Reducerad	inkomst	från	renkött	då	hälsan	i	hjorden	minskar	pga.	stress	och	svält.	
• Ökade	utgifter	i	form	av	lastbilstransport	av	renar	och	kompenserande	utfodring.	
• Risk	för	nedläggning	av	renskötselverksamhet.		
• Risk	för	att	förlora	kontakten	med	sitt	släktnätverk.	
• Förlust	av	den	samiska	identiteten.	
• Alkoholproblem	och	mental	ohälsa.	
• Självmord.	
• Rädsla	för	att	självmordstankar	sprider	sig	i	släktnätverket.	
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4.2 Sociala konsekvenser relaterade till koboltbrytning i demokratiska republiken 
Kongo 

4.2.1 Socio-ekonomiska konsekvenser 

Internationella	företag	har	gjort	miljardinvesteringar	gruvindustrin	i	Kongo.	Detta	har	resulterat	
i	ekonomiska	fördelar	för	samhället,	men	också	sociala	risker	(Edwards	et	al.	2013).		

Småskalig	gruvverksamhet	(översatt	från	ASM,	artisanal	and	small-scale	mining)	är	förknippad	
med	låg	teknologi	och	hög	arbetsintensitet.	Det	innebär	att	många	människor	får	en	anställning	
och	en	inkomst	som	de	tidigare	inte	haft	möjlighet	till.	Gruvverksamhet	är	därför	en	viktig	del	av	
landets	ekonomi	(Diemel	&	Cuvelier,	2015,	Schure	et	al.	2011),	och	livnär	omkring	16	–	20	%	av	
hela	landets	befolkning.	Sedan	nittiotalet	har	storskalig	gruvindustri	minskat	kraftigt	i	landet,	
och	majoriteten	av	brytningen	sker	därför	i	småskaliga	gruvor	(Hayes	&	Perks,	2012).		

I	DR	Kongo	har	den	primära	källan	till	försörjning	skiftat	kraftigt	från	jordbruk	till	brytning	av	
metaller.	Detta	har	inneburit	att	allt	fler	människor	har	valt	att	flyttat	sig	närmre	småskaliga	
gruvor.	I	en	intervjustudie	framkom	att	de	främsta	anledningarna	bakom	flytten	var	brist	på	mat	
och	service	samt	hopp	om	arbete	och	inkomst	(Maclin	et	al.	2017).	Andra	fördelarna	är	bland	
annat	att	gruvarbete	genererar	en	snabbare	avkastning	i	jämförelse	med	jordbruk,	och	att	
kontanter	är	lättare	att	skydda	än	grödor,	vilka	dessutom	kräver	långa	transporter	längs	farliga	
vägar	för	försäljning	på	marknaden.	Odling	kräver	både	mark	och	erfarenhet,	till	skillnad	från	
gruvarbete.	Låga	startkostnader	och	pengar	direkt	i	handen	har	också	lockat	till	skiftet	(Kelly,	
2014).		

För	kvinnor	och	barn,	som	varit	exkluderade	från	andra	arbeten,	är	det	dessutom	betydligt	
lättare	att	få	en	inkomst	i	småskaliga	gruvsamhällen,	eftersom	det	varken	kräver	erfarenhet	eller	
utbildning	(Hayes	&	Perks,	2012,	Kelly	et	al.	2014,	Maclin	et	al.	2017).	Genom	att	kvinnor	
engagerar	sig	i	arbete	stärker	de	sin	roll	i	samhället,	och	har	på	så	vis	större	möjlighet	att	
påverka	och	bidrar	till	samhällsutveckling	(Hayes	&	Perks,	2012).		

Den	ekonomiska	tillväxten	har	både	resulterat	i	positiva	och	negativa	samhällseffekter.	Sedan	
skiftet	till	gruvarbete	har	arbetarnas	inkomst	ökat.	I	vissa	regioner	har	detta	resulterat	i	att	
hushåll	haft	möjlighet	till	att	köpa	ordentliga	måltider,	betala	för	skolgång	och	sjukvård.	Vissa	
har	till	och	med	kunnat	spara	pengar.	Samtidigt	använder	dock	många	gruvarbetare	
inkomsterna	till	att	finansiera	droger,	alkohol	och	sexköp,	vilket	istället	hämmar	
samhällsutvecklingen	(IPIS,	2013).	

Tack	vare	att	kvinnor	kunnat	arbeta	i	gruvsamhällen	har	familjers	totala	inkomst	ökat.	Detta	har	
inneburit	att	kvinnans	lön	kunnat	täcka	hushållsbehov,	medan	männens	lön	finansierar	skolgång	
och	boendekostnader.	På	så	sätt	har	den	totala	livssituationen	förbättrats	i	vissa	områden	(IPIS,	
2013).		

Oftast	är	det	de	allra	fattigaste	människorna	som	söker	sig	till	småskaligt	gruvarbete,	vilka	också	
tar	till	improviserade	metoder	för	att	bryta	värdefulla	mineraler	(Edwards	et	al.	2013).		

4.2.2Arbetssätt  

Småskalig	gruvverksamhet	i	DR	Kongo	innebär	ofta	ett	riskfyllt	arbete.	Arbetet	i	småskaliga	
gruvor	sker	både	lagligt	via	regeringens	licenser	och	illegalt	via	privata	företag	eller	det	statliga	
gruvföretaget	Gécamines,	där	arbetarna	ständigt	riskerar	att	bli	avhysta	(Cuvelier,	2017).	
Arbetsmetoderna	i	dessa	gruvor	är	simpla,	och	redskap	så	som	spadar	och	hackor	används	för	
att	bryta	kobolt	(Amnesty,	2016).		

Det	är	främst	män	som	arbetar	under	jord,	djupt	ner	i	de	handgrävda	tunnlarna	(Amnesty,	
2016).	Enligt	Cuvelier	lockas	männen	inte	enbart	av	de	ekonomiska	fördelarna	med	gruvarbete,	
utan	också	för	att	det	anses	maskulint	då	det	ger	fysisk	styrka,	mod	och	teknisk	kunskap	
(Cuvelier,	2017).	
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Kvinnor	och	barn	arbetar	mestadels	ovan	jord	med	att	sortera	ut	stenar	innehållande	mineral,	
som	de	siktar	och	tvättar	i	vattendrag	för	att	sedan	sälja	vidare	(Amnesty,	2016).	Försäljningen	
sker	i	första	hand	till	lokala	handlare,	som	i	sin	tur	säljer	mineralerna	vidare	till	handelshus	i	
större	städer	(Cuvelier,	2017).		

Kvinnor	tar	även	på	sig	ytterligare	arbetsuppgifter	kopplade	till	gruvsamhället,	så	som	
matlagning,	småföretagande	och	prostitution	(Kelly	et	al.	2014).	Trots	att	kvinnor	är	extra	
utsatta	i	dessa	miljöer,	då	de	kan	råka	ut	för	övergrepp	(Rustad	et	al.	2016),	väljer	många	ändå	
att	ta	risken	då	de	vill	bli	ekonomiskt	självständiga.	Ibland	kan	det	också	vara	så	att	de	lämnar	
ännu	mer	riskfyllda	miljöer	bakom	sig	(Kelly	et	al.	2014).		

4.2.3 Arbetsolyckor 

Många	av	de	handgrävda	gruvorna	är	dåligt	ventilerade,	och	utgör	en	säkerhetsrisk	då	de	inte	
har	något	som	stadgar	dem.	De	djupaste	tunnlarna	kan	sträcka	sig	tiotals	meter	under	jordytan	
(Amnesty,	2016).	Vattenpumpar,	tillräckligt	med	verktyg	och	säkerhetsutrustning	såsom	
hjälmar,	saknas	ofta.	Detta	har	resulterat	i	en	viss	misstro	till	regeringen	då	arbetarna	ifrågasatt	
varför	de	tvingas	betala	skatt,	trots	att	arbetsförhållandena	anses	vara	avskyvärda	(IPIS,	2013).			

Allvarliga	olyckor	relaterade	till	gruvkollaps	beskrivs	som	vanliga	av	gruvarbetarna	enligt	
rapporter	från	både	Amnesty	och	IPIS.	Dock	finns	ingen	statistik	på	antal	dödsolyckor	(Amnesty,	
2016,	IPIS,	2013).	Säkerheten	ska	på	senare	tid	ha	förbättrats	i	vissa	områden.	Samtidigt	skriver	
IPIS	i	sin	rapport	att	man	bör	vara	skeptisk	till	uttalanden	om	förbättring	då	det	inte	alltid	
stämmer	(IPIS,	2013).		

4.2.4 Barnarbete 

På	grund	av	brist	på	möjlighet	till	barnpassning	tar	kvinnor	med	sig	sina	barn	när	de	ska	arbeta	
vid	gruvorna.	Detta	resulterar	ofta	i	att	barnen	också	börjar	arbeta	med	att	sortera	ut	
mineralrika	stenar	som	de	sedan	siktar	och	tvättar.	Barnen	blir	då	exponerade	för	föroreningar	
och	sanitära	olägenheter	(Hayes	&	Perks,	2012).	De	riskerar	även	att	bli	överfallna	av	äldre	barn	
vuxna,	eller	soldater,	som	stjäl	mineralerna	som	barnen	samlat	ihop	under	de	ibland	dygnslånga	
arbetspassen	(Amnesty,	2016).	

Amnesty	rapporterar	att	barnarbete	förekommer	redan	vid	7	års	ålder.	År	2014	uppskattades	
omkring	40	000	barn	och	ungdomar	arbeta	inom	gruvindustrin	i	södra	delen	av	DR	Kongo.	Av	
dessa	var	många	involverade	i	arbetet	med	kobolt	(Amnesty,	2016).		

4.2.5 Beväpnat våld 

Naturresurser	bidrar	till	att	finansiera	beväpnade	konflikter	i	DR	Kongo,	även	om	det	inte	är	den	
direkta	orsaken	bakom	våldet	(IPIS,	2013,	Rustad	et	al.	2016).	Beväpnade	grupper	strider	om	
kontroll	över	gruvor	för	att	kunna	få	tillgång	till	inkomster	från	försäljning	av	mineraler	och	
illegal	beskattning	(Prendergast,	2009).	I	en	undersökning	visade	det	sig	att	drygt	hälften	av	de	
800	gruvor	som	omfattades	av	studien	var	utsatta	för	illegal	beskattning	av	icke-statliga	
beväpnade	grupper	eller	militären	(Kelly,	2014).	Inom	dessa	grupper	förekommer	även	
barnsoldater	(IPIS,	2013).	

Militären,	som	ska	skydda	befolkningen,	är	lågavlönad	och	i	vissa	fall	obetald.	Militären	
kännetecknas	som	odisciplinerad	och	korrupt	(IPIS,	2013,	Baaz	&	Verweijrn,	2014).	Ofta	är	de	
involverade	i	verksamheter	med	hög	avkastning,	då	chansen	för	egen	vinning	är	större.	Därför	
agerar	militären	ofta	som	väktare	till	gruvorna	istället	för	att	göra	faktiska	militära	insatser	
(Baaz	&	Verweijrn,	2014).	

En	av	anledningarna	till	att	soldaterna	tar	till	våld	mot	lokalbefolkningen	är	att	de	känner	sig	
bedragna	av	sina	överordnade.	Medicin,	mat	och	betalningar	som	de	blivit	utlovade	uteblir.	En	
frustration	och	ilska	uppstår	vilket	går	ut	över	befolkningen	i	form	av	våld	och	övergrepp	(Baaz	
&	Stern,	2008).	Livssituationen	i	DR	Kongo	anses	vara	bland	de	värsta	i	Afrika,	på	grund	av	det	
brutala	våldet	(Autesserre,	2012).		
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4.2.6 Sexuellt våld 

Gruvarbete	är	en	viktig	inkomstkälla	för	kvinnor,	men	det	kommer	också	med	risker	(Kelly	et	al.	
2014).	Den	största	andelen	av	allt	våld	som	är	riktat	mot	kvinnor	förekommer	i	DR	Kongo.	
Landet	anses	därför	vara	en	av	världens	farligaste	platser	för	just	kvinnor	och	flickor	
(Prendergast,	2009).	Risken	för	sexuella	övergrepp	ökar	desto	närmre	ett	hushåll	ligger	en	
småskalig	gruvverksamhet	(Rustad	et	al.	2016).	

	År	2010	blev	DR	Kongo	utpekat	som	”the	rape	capital	of	the	world”	av	Margot	Wallström	som	då	
var	FN:s	generalsekreterares	särskilda	representant	i	frågor	som	rör	sexuellt	våld	i	konflikt	
(Sveriges	Radio,	2010).	Det	är	svårt	att	sätta	en	siffra	på	hur	många	övergrepp	det	faktiskt	
handlar	om,	då	många	fall	inte	rapporteras	(Prendergast)	samt	att	uppgifterna	varierar	kraftigt	i	
litteraturen.	I	en	studie	från	2011	försöker	Peterman	uppskatta	det	verkliga	antalet	genom	att	
studera	den	data	som	finns	tillgänglig.	Peterman	kom	fram	till	att	det	troligtvis	handlar	om	1,7	
miljoner	våldtäkter	bland	kvinnor	mellan	15–49	år	(Peterman	et	al.	2011).	

Sexuellt	våld	och	sexuell	tortyr	utövas	bland	annat	som	en	strategisk	metod	för	att	vinna	makt	
över	ett	gruvområde	och	driva	bort	lokalbefolkningen.	Det	riktas	både	mot	kvinnor,	flickor,	män	
och	pojkar.	Metoden	anses	vara	effektiv	och	kostnadslös	(Wood,	2009).	Det	används	också	för	
att	få	kontroll	över	transportvägar,	mineralbeskattning	och	som	straff	för	att	ha	samarbetat	med	
konkurrenter	(Prendergast,	2009).	Ett	annat	argument	för	att	det	sexuella	våldet	förekommer	i	
en	så	stor	utsträckning,	är	att	de	beväpnade	grupperna	inte	har	tillräckligt	hög	lön	för	att	kunna	
finansiera	prostitution.	Man	ska	dock	inte	göra	antagandet	att	sexuellt	våld	förekommer	bland	
alla	beväpnande	grupper	(Wood,	2009).	

Traumatiseringen	som	uppstår	efter	en	våldtäkt	resulterar	ibland	i	att	offren	aldrig	mer	vågar	
återvända	till	sina	hem.	Det	leder	också	till	att	sociala	relationer	bryts	ned	efter	att	ha	tvingats	se	
sina	anhöriga	utsättas	för	sexuella	övergrepp.	På	en	större	skala	leder	detta	i	sin	tur	till	att	
sociala	strukturer	i	samhället	går	förlorade	(Prendergast,	2009).		

4.2.7 Hälsoproblem 

Det	sexuella	våldet	som	används	som	metod	för	att	ta	kontroll	över	gruvområden	leder	till	en	
kraftig	spridning	av	sexuellt	överförbara	sjukdomar.	Däribland	HIV,	och	senare	Aids,	som	ofta	
har	en	dödlig	utgång	(Prendergast,	2009).	Vidare	leder	sexuella	övergrepp	även	till	fysiska	
smärtor,	och	skador	som	ibland	kräver	medicinsk	behandling.	En	rädsla	för	att	råka	ut	för	
övergrepp	och	smittas	av	HIV,	sprider	sig	bland	offren,	vittnen	och	anhöriga.	Denna	rädsla	kan	
resultera	i	mental	ohälsa,	leder	i	vissa	fall	till	en	känsla	av	hopplöshet	och	självmordstankar	
(Murray	et	al.	2006).	

Vid	det	afrikanska	kopparbältet	är	det	vanligt	att	giftiga	ämnen	ansamlas	i	marken	från	antingen	
pågående	gruvaktivitet,	eller	från	övergivna	gruvor	(Atibu	et	al.	2016).	Dessa	ämnen	sipprar	
senare	ut	i	vatten	vilket	leder	till	ekosystemsrisker.	Gifterna	ackumuleras	i	fisk,	och	förs	senare	
vidare	till	människor	(Edwards	et	al.	2013).	Användning	av	kemikalier	och	metaller	resulterar	
också	i	luftföroreningar	(Schure	et	al.	2011).	

Direkt	hantering	av	kobolt	kan	resultera	i	lungsjukdomar,	astma	och	eksem.	Bortsätt	från	dessa	
hälsoproblem,	rapporteras	även	värk	i	kroppen	efter	att	ha	burit	tunga	säckar	med	kobolt	
(Amnesty,	2016).		

4.2.8 Lagstiftning och initiativ	

Det	finns	endast	ett	fåtal	zoner	där	småskaligt	gruvarbete	är	tillåtet	enligt	kongolesisk	gruvlag,	
vilket	innebär	att	majoriteten	av	denna	typ	av	verksamhet	sker	olagligt	(Hayes	&	Perks,	2012).	
Gruvlagen	inkluderar	inga	riktlinjer	gällande	hantering	av	kobolt	eller	säkerhetsutrustning	
(Amnesty,	2016).	

På	senare	år	har	man	försökt	motverka	och	hindra	finansiering	till	beväpnade	grupper	från	
brytning	av	konfliktmineraler	med	hjälp	av	nationella	och	internationella	initiativ	(Kelly,	2014,	
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Diemel	&	Cuvelier,	2015).	Dessa	initiativ	inkluderar	bland	annat	utveckling	av	metoder	för	
spårbarhet,	certifiering,	due	diligence,	officiella	registreringar	av	gruvarbetare	samt	andra	
regleringar.	Initiativ	och	regleringar	har	dock	inte	alltid	fått	positiva	effekter.	Efter	
internationella	påtryckningar	valde	presidenten	att	tillfälligt	stänga	av	gruvor	i	tre	distrikt	för	
att	stoppa	kriminell	verksamhet	(IPIS,	2013).	Detta	initiativ	resulterade	i	att	många	
gruvarbetare	förlorat	sitt	levebröd,	vilket	istället	ökat	olaglig	brytning	och	smuggling	av	
mineraler	Kelly,	2014).	Det	innebar	också	att	många	inte	hade	råd	att	finansiera	sina	barns	
skolgång	(IPIS,	2013).	

Att	försöka	förbättra	livssituationen	i	DR	Kongo	med	hjälp	av	internationella	initiativ	är	ett	
komplext	arbete.	Fler	initiativ	innebär	att	problemet	får	större	uppmärksamhet	i	de	
industrialiserade	länderna.	Detta	kan	leda	till	att	aktörer	helt	och	hållet	väljer	att	avstå	från	
samarbete	med	kongolesiska	gruvföretag,	vilket	i	sin	tur	resulterar	i	att	många	människor	
mister	sitt	arbete.	Initiativ	har	ofta	ett	bra	syfte,	men	lokalbefolkningen,	som	blir	mest	
påverkade,	blir	sällan	hörda	(IPIS,	2013).	

De	flesta	internationella	aktörerna,	såväl	organisationer	som	företag,	fokuserar	på	kortsiktig	
vinning	snarare	än	långsiktig	utveckling	av	politisk	stabilitet	(Vlassenroot	&	Romkema	2002).	
Det	saknas	även	överenskommelser	med	befolkningen	för	att	motverka	sociala	risker	(IPIS,	
2013).	

4.2.9 Sammanfattning av konsekvenserna 

Sammanfattningsvis	resulterar	brytningen	av	kobolt	i	småskaliga	gruvor	i;	

• Att	utsatta	grupper	(så	som	fattiga,	kvinnor,	barn),	får	ett	arbete	som	de	tidigare	inte	haft	
möjlighet	till.	

• Ökad	inkomst:	
-	som	i	vissa	områden	räcker	till	att	betala	skolgång,	vård	och	ordentliga	måltider,	
-	andra	upplever	dock	ett	ökat	problem	med	alkohol-	och	drogmissbruk.	

• Ökad	risk	för	arbetsolyckor	på	grund	av	de	rudimentära	arbetsmetoderna	i	de	
småskaliga	gruvorna.	

• Ökad	misstro	till	regeringen	på	grund	av	att	arbetsförhållanden	är	undermåliga	trots	att	
arbetarna	betalar	skatt.	

• Barnarbete.	
• Att	beväpnade	grupper	kan	finansiera	sin	verksamhet	på	försäljning	och	illegal	

beskattning	av	kobolt	
-	bland	annat	orsakat	av	att	deras	överordnade	inte	bidrar	med	mat,	medicin	och	pengar							
som	de	utlovat.	

• Beväpnade	grupper	tar	till	fysiskt-	och	sexuellt	våld	mot	lokalbefolkningen.	
-	bland	annat	för	att	ta	ut	sin	ilska	och	frustration	över	att	de	känner	dig	bedragna	av			
sina	överordnade.		

• Övergrepp	mot	lokalbefolkningen	resulterar	i	att:	
-	människor	flyr	samt	att	sociala	samhällsstrukturer	bryts	ned,	
-	fysisk	och	mental	ohälsa.	

• Förorenad	mark,	vattendrag	och	luft.	
• Ackumulering	av	gifter	i	fisk	som	riskerar	att	spridas	till	människor	vid	förtäring.	
• Lungsjukdomar	och	eksem	vid	direkthantering	av	kobolt.	
• Internationella	initiativ,	som	resulterar	i	både	positiva	och	negativa	effekter	för	

lokalsamhället.		

4.3 Beaktande av sociala konsekvenser i leverantörskedjan 

Sexton	aktörer	fick	förfrågan	om	att	medverka	i	intervjustudien.	Av	dessa	valde	fem	aktörer	att	
delta.	Dessa	sex	redovisas	i	figur	5.	För	att	få	en	någorlunda	uppfattning	om	antalet	och	
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spridningen	av	aktörer	inom	av	elfordonsbranschen	i	Sverige,	se	bilaga	1	(förfrågade	aktörer).	
	

 

Figur 5.  I l lustration över var de intervjuade aktörerna befinner sig i  leverantörskedjan.  Posit ionen av 
företagsloggan indikerar vad företaget t il lverkar,  och startändan på pi len anger vart företaget gör sina 
första inköp (*eller planerar att göra sina inköp).  De företagsloggor som inte är kopplade t i ll  någon pil , 
är de aktörer som inte är direkt involverade i hanteringen av elfordonsbatterier, utan stödjer el ler 
informerar om branschen.  Placeringen av dessa företagsloggor visar var aktören är som mest aktiv. 

Kobolt	och	grafit	återfinns	i	alla	batterier	som	antingen	tillverkas	eller	köps	in	av	de	tillverkande	
aktörerna	(Företag	X,	NEVS,	Företag	Q,	Volvo	Group)	som	deltog	i	studien.		

Bland	de	aktörer	som	valde	att	inte	ställa	upp	på	intervju	fanns	bland	annat	Transportstyrelsen	
(delar	ut	elfordonspremien)	och	Naturvårdsverket	(delar	ut	elcykelpremien).	Argumentet	till	
varför	de	valde	att	inte	medverka	var	från	båda	aktörerna	att	de	inte	hade	några	styrmedel	för	
socialt	ansvarstagande	i	leverantörsledet,	och	att	det	inte	ingick	i	deras	arbetsuppgifter	som	
delegerats	från	regeringen.		

Nedan	presenteras	resultatet	från	intervjustudien.	Notera	att	medverkande	aktörer	utgörs	av	
både	företag	samt	en	statlig	representant.	Trots	att	aktörerna	på	detta	sätt	skiljer	sig	åt	
behandlas	deras	synpunkter	tillsammans,	då	båda	typerna	förespråkar	användning	av	elbilar.	

4.3.1 Utmaningar & risker 

Alla	aktörer	var	eniga	om	att	den	största	utmaningen	när	det	kom	till	hantering	av	metaller	i	
elfordonsbatterier,	var	brist	på	transparens	på	grund	av	komplexa	och	långa	leverantörskedjor.	
Alla	var	även	överens	om	att	de	största	riskerna	sker	tidigt	i	kedjan.	”Det	krävs	otroligt	mycket	
resurser	för	att	kunna	följa	upp	varje	steg,	särskilt	när	man	är	så	långt	bort	i	kedjan”	(Sonja	
Andrén,	Sustainability	Coordinator	NEVS,	2018).	”Många	mellanhänder	innebär	också	en	ökad	
risk	för	att	tappa	en	bra	relation	till	sin	underleverantör”	(Företag	Q,	hållbarhetsansvarig,	2018).	
Anna	Wolf,	sakkunnig	inom	energisystem	och	smarta	elnät	på	Power	Circle,	nämnde	att	
problemet	även	låg	i	att	det	inte	finns	särskilt	många	källor	att	välja	på	”Det	går	att	ställa	lite	
krav	men	det	finns	inte	så	många	alternativ	att	arbeta	med.	Tillverkarna	är	medvetna	om	
problemen	och	försöker	arbeta	sig	bort	mer	och	mer”	(Anna	Wolf,	2018).		
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Volvo	Group	uppgav	även	att	vissa	leverantörer	inte	alltid	var	villiga	att	dela	med	sig	av	den	
information	som	de	efterfrågat,	som	exempelvis	säkerhetsblad,	vilket	var	en	utmaning.		

På	följdfrågan	om	aktörerna	upplevde	att	det	fanns	någon	särskild	metall	eller	mineral	som	var	
mer	problematisk	än	andra	svarade	Företag	X,	Volvo	Group,	NEVS	och	Lindberg	Elmgren	kobolt	
från	Kongo,	och	specifikt	vid	utvinningsskedet.	Exempel	som	togs	upp	var	barnarbete,	
tvångsarbete	och	obskyra	arbetsförhållanden.	Anna	Wolf	ansåg	sig	inte	vara	tillräckligt	insatta	i	
frågan	för	att	kunna	peka	ut	någon	specifik	metall,	men	poängterade	att	all	gruvdrift	medför	en	
viss	risk.	Företag	Q	menade	att	”Problemen	och	riskerna	inte	är	kopplade	till	en	specifik	metall,	så	
som	media	ofta	vill	vinkla	det.	Det	är	inte	så	enkelt.	Miljö-	och	samhällsrisker	finns	överallt.	Det	är	
helt	avgörande	vilket	företag	det	handlar	om,	och	hur	detta	företag	jobbar	på	plats”	(Företag	Q,	
hållbarhetsansvarig,	2018).	Företag	Q	ville	även	lyfta	att	”det	förekommer	gruvverksamhet	i	DR	
Kongo	som	bedrivs	som	vilken	västerländsk	gruvverksamhet	som	helst”	(Företag	Q,	
hållbarhetsansvarig,	2018).	Företag	X	ansåg	även	att	det	var	svårt	att	avgöra	vad	som	faktiskt	
var	sant	om	kobolt,	då	många	artiklar	och	reportage	har	florerat	i	media.		

Endast	Volvo	Group	visade	insyn	för	konsekvenser	kopplade	till	grafit.	Aktören	beskrev	
miljöproblem	med	försämrad	vattenkvalité	som	följd,	vilket	senare	resulterar	i	negativ	påverkan	
på	mänskliga	rättigheter.	Företaget	upplyste	även	om	det	gruvdamm	som	sprider	sig	vid	
bearbetning	av	mineralen.	Detta	damm	är	hälsofarligt	för	både	arbetarna	och	de	som	bor	i	
närheten,	då	det	orsaka	lungsjukdomar	som	bland	annat	lungcancer.	”Det	är	svårare	att	avgöra	
hur	arbetsförhållandena	ser	ut	i	grafitkedjan,	än	i	koboltkedjan,	då	det	finns	fler	initiativ	och	organ	
för	kobolt”	(Eva	Bennis,	Director	Sustainability	Volvo	Group,	2018).		

Inget	av	företagen	i	studien	hade	dock	vetskap	om	planerna	på	brytning	av	grafit	i	Sverige,	eller	
någon	kunskap	om	vad	för	sociala	konsekvenser	som	detta	skulle	kunna	medföra.		

4.3.2 Åtaganden  

Samtliga	tillverkande	aktörer	i	studien	ställde	krav	på	sina	underleverantörer	om	socialt	
ansvarstagande.	Kraven	var	exempelvis	att	det	inte	får	förekomma	barnarbete,	vissa	typer	av	
trakasserier,	tvångsarbete,	samt	krav	om	arbetstider	och	ISO-certifiering.	Företag	Q	och	Volvo	
Group	grundar	sina	krav	i	OECD’s	riktlinjer	om	due	diligence	(OECD	Due	Diligence	guidance	for	
responsible	supply	chains	of	minerals	from	conflict-affected	and	high-risk	areas).	NEVS	uppgav	
att	de	eventuellt	kommer	ta	till	sig	OECD’s	riktlinjer	längre	fram,	men	att	de	än	så	länge	grundar	
sin	utvärdering	på	FN:s	Global	Compact	samt	GRI	(Global	Reporting	Initiative).		

Regeringen	uppmanar	alla	företag	till	att	vidta	OECD’s	riktlinjer	om	due	diligence.	Dock	görs	
inga	kontroller	av	huruvida	riktlinjerna	efterföljs,	utan	en	anmälan	krävs	av	den	som	bevittnar	
eventuell	misskötsel.	Nyligen	arrangerades	även	ett	möte	för	att	skapa	en	dialog	med	berörd	
industri	om	EU’s	konfliktmineralförordning	som	träder	i	kraft	år	2021.	Förordningen	innebär	
striktare	regler	kring	handel	med	tenn,	tantal,	volfram	och	guld,	med	ursprung	i	
konfliktdrabbade	områden	eller	högriskområden.	Syftet	med	mötet	var	bland	annat	att	sprida	
information	och	uppmuntra	företag	till	att	förbereda	sig	redan	nu	(Susanne	Lindberg	Elmgren,	
politiskt	sakkunnig,	2018).			

Företag	Q	var	det	enda	företaget	i	studien	som	hade	fastställt	planer	om	att	ställa	sina	krav	
direkt	på	plats	vid	gruvbrytningen,	oavsett	i	vilket	land	det	rörde	sig	om.	”Vi	ställer	kraven	direkt	
till	leverantören	-	istället	för	att	stötta	den	stora	organisationen	och	låta	dem	lösa	problemen	åt	
oss”	(Företag	Q,	hållbarhetsansvarig,	2018).	De	övriga	företagen	i	studien	ställde	kraven	till	sina	
närmsta	underleverantörer,	vilka	sedan	fick	i	uppgift	att	förmedla	dessa	vidare	nedåt	i	kedjan.	
Detta	eftersom	de	inte	ansåg	sig	ha	tillräckligt	med	resurser	för	att	vara	aktiva	på	plats.		

NEVS	uppgav	också	att	de	till	viss	del	applicerade	europeiska	standarder	på	leverantörer	i	Kina	
för	att	försöka	göra	ett	lyft	i	landet.	Bland	annat	fanns	arbetsrepresentanter	på	fabriken	i	Kina	
för	att	kunna	representera	arbetarnas	angelägenheter.	Eftersom	att	det	är	företagets	inköpare	
som	gör	leverantörsbedömningarna,	lägger	NEVS	också	vikt	vid	att	träna	sina	inköpare.	En	del	
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av	företagets	inköpsorganisation,	som	bland	annan	ansvarar	för	inköp	av	batterier,	ligger	i	NEVS	
Kina-organisation.		

Företag	X	berättade	att	de	valt	samma	underleverantör	som	Volvo,	då	de	gjorde	antagandet	att	
Volvo	tar	till	ordentliga	åtgärder	då	de	är	en	av	de	större	aktörerna	på	marknaden.	Detta	kunde	
Företag	X	dock	inte	garantera.		

Volvokoncernen	är	med	i	ett	nätverk	som	består	av	tio	europeiska	biltillverkare	som	
tillsammans	arbetar	med	frågor	om	hållbara	inköp.	Med	detta	nätverk	hoppas	Volvo	Group	i	
framtiden	kunna	vara	aktiva	på	plats	redan	vid	gruvbrytningen,	då	detta	segment	anses	vara	
mest	riskfyllt.		

Volvo	Group	tar	även	in	säkerhetsdatablad,	som	redogör	innehållet	av	produkten.	På	så	sätt	får	
de	reda	på	om	varan	innehåller	ett	konfliktmineral.	I	dagsläget	försöker	företaget	ta	fram	en	
metod	för	att	analysera	och	kartlägga	informationen	från	säkerhetsdatabladen.	De	tittar	på	hur	
andra	gör	och	undersöker	vilka	initiativ	de	skulle	kunna	gå	med	i	som	tillhandahåller	
information	om	aktörer	i	kedja.	De	vill	i	framtiden	kunna	köpa	information	från	ett	företag	som	
redan	gjort	en	analys	som	grundar	sig	på	OECD’s	riktlinjer	om	due	diligence.		

Företag	X	upplevde	också	att	en	stor	utmaning	för	dem	var	att	kunna	ställa	ordentliga	krav	på	
sina	underleverantörer	på	grund	av	sin	litenhet.	De	ansåg	att	det	fanns	en	risk	för	att	de	inte	
skulle	bli	hörda,	och	i	värsta	fall	bli	exkluderade	av	sina	underleverantörer	om	de	stod	för	hårt	
på	barrikaderna.	De	var	därför	tvungna	att	lita	på	att	deras	underleverantörer	höll	vad	de	
utlovade.	Kraven	som	ställdes	till	underleverantörer	berörde	frågor	om	återvinning,	farliga	
ämnen,	arbetsmiljö	nedströms	och	barnarbete.	Även	NEVS	upplevde	att	företagets	storlek	var	
begränsande	för	dem,	men	av	en	annan	anledning.	De	oroade	sig	för	att	bli	uteslutna	från	de	
bästa	underleverantörerna,	då	deras	volymer	kunde	anses	vara	för	små.		

Företag	X	besökte	sin	underleverantör	för	att	göra	bedömningar.	Däremot	hade	de	inte	
möjlighet	att	besöka	aktörer	längre	ned	i	kedjan	på	grund	av	för	lite	resurser.	Resursbristen	var	
orsakad	av	företagets	storlek.			

Power	Circle	uppmuntrar	konsumenter	till	att	ställa	krav,	och	jobbar	en	del	med	
konsumentupplysning.	I	ett	inlägg	på	företagets	hemsida	har	de	informerat	om	problematiken	
kring	kobolt	som	används	i	elbilsbatterier.	I	inlägget	uppmanade	de	även	läsare	till	att	
underteckna	Amnestys	brev	till	den	lägst	rankade	biltillverkaren	i	en	undersökning	gjord	av	
Amnesty.	En	följdfråga	ställdes	senare	per	mail	om	vad	för	åtaganden	som	Power	Circle	önskade	
se	att	tillverkande	aktörer	vidtog.	Denna	fråga	har	dock	ännu	inte	blivit	besvarad.		

Bland	de	tillverkande	aktörerna	hade	endast	NEVS	och	Volvo	Group	information	om	socialt	
ansvarstagande	på	hemsidan.		

4.3.3 Potentiella förbättringar 

4.3.3.1 Lagstiftning 

Samtliga	tillverkande	aktörer	ansåg	att	lagstiftning	var	en	viktig	metod	för	att	försöka	mildra	de	
sociala	problemen.	Stöd	från	myndigheter	sågs	som	en	handbok	och	bidrar	med	kunskap.	Volvo	
Group	ansåg	att	viktigast,	men	även	svårast	är	att	få	olika	länders	regeringar	att	driva	igenom	
lagar	”Företagen	kan	kanske	påverka,	men	man	vill	inte	bli	ovän	med	någon	genom	att	ställa	för	
höga	krav”	(Eva	Bennis,	Director	Sustainability	Volvo	Group,	2018).	Företag	Q	tror	däremot	att	
återvinning	kommer	att	avlasta	på	de	sociala	problemen	fortare	än	lagstiftningen,	då	en	hög	
kvalité	på	återvinning	minskar	intresset	för	gruvbrytning.	

4.3.3.2 Lokala inköp 

En	följdfråga	som	ställdes	till	de	tillverkande	aktörerna	var	om	det	skulle	vara	intressant	att	
handla	in	lokala	mineraler/batteripack	som	brutits/tillverkats	mer	lokalt	(från	Skandinavien),	
och	hur	priset	skulle	styra	deras	val.	Samtliga	aktörer	ansåg	att	det	vore	intressant	då	det	
troligtvis	skulle	innebära	mindre	sociala	problem	och	mer	transparens.	Volvo	Group	ansåg	dock	
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att	om	det	skulle	innebära	en	kraftig	prisökning	skulle	det	inte	vara	att	föredra	då	de	skulle	bli	
utkonkurrerade	på	marknaden.	Företag	Q	och	Företag	X	har	hittills	inte	hamnat	i	en	situation	
där	det	blivit	för	dyrt	för	att	välja	det	bästa.	”Finns	det	lokalt	är	det	att	föredra.	Priset	är	inte	
relaterat.	Vi	har	inte	hamnat	i	problem	där	det	har	blivit	för	dyrt	för	att	välja	rätt.”	(Företag	Q,	
hållbarhetsansvarig,	2018).	Båda	aktörerna	anser	att	lokala	inköp	vore	att	föredra.	Vidare	lyfte	
Volvo	Group	att	mer	lokal	brytning	skulle	innebära	att	många	människor	förlorar	sitt	arbete	i	DR	
Kongo,	vilka	då	skulle	få	ännu	större	problem.	NEVS	argumenterade	för	att	det	fanns	vissa	
fördelar	för	dem	att	behålla	produktionen	av	batteripack	i	Kina	ur	hållbarhetssynpunkt,	
eftersom	företaget	även	har	sin	bilproduktion	där.	”Att	tillverka	batteriet	i	Kina	nära	till	
bilproduktion	har	vissa	hållbarhetfördelar	som	minskade	utsläpp	från	transporter	och	bättre	
möjlighet	till	att	samla	ihop	till	återvinning.	Kina	är	långt	fram	i	sin	litium-jonbatteriåtervinning	
och	även	återanvändning	av	mineral	och	metaller	i	batteritillverkning.	Men,	det	är	också	en	
varumärkesfråga	–	vi	vill	inte	förknippas	med	oansvarigt	inköp	t.ex.	med	barnarbete	eller	
konflikter.”	(Sonja	Andrén,	Sustainability	Coordinator	NEVS,	2018).		

En	annan	tanke	om	lokalhandel,	utanför	Skandinavien	som	ansågs	viktig	av	Företag	Q	var	att	
försöka	hitta	lokala	entreprenörer	som	är	duktiga	och	brinner	för	sitt	land.	Får	man	ett	
samarbete	med	dem,	hjälper	man	även	till	att	bygga	upp	landet.		
”Man	är	inte	beroende	av	den	dåliga	industrin	–	det	är	inte	bättre	pengar	i	den,	utan	det	handlar	
om	lathet	och	slarv.	Det	är	möjligt	att	nästan	överallt	i	världen	göra	hållbart	gruvarbete,	utan	
barnarbete	osv.	Man	måste	bara	hitta	rätt	aktörer	som	är	villiga	att	samarbeta	med	långa	
kontrakt”	(Företag	Q,	hållbarhetsansvarig,	2018).		

4.3.3.3 Konsumenttryck 

Anna	Wolf	ansåg	att	konsumenttryck	är	ett	viktigt	verktyg	för	att	kunna	ta	fram	mer	socialt	
hållbara	produkter.	Om	konsumenter	ställer	hårdare	krav	på	företag	kommer	tillverkarna	bli	
tvungna	att	ställa	om	till	socialt	hållbara	produkter	för	att	kunna	behålla	kunder	och	klara	av	
konkurrensen.		

Anna	Wolf	poängterade	också	att	konsumentupplysning	krävs	för	att	skapa	ett	högre	
konsumenttryck.	Power	Circle	har	dock	inga	planer	på	att	gå	ut	med	vidare	
konsumentupplysningar	angående	elbilsbatterier.		

4.3.3.4 Social hållbarhetscertifiering 

Aktörerna	fick	en	följdfråga	om	vad	de	hade	för	tankar	kring	social	hållbarhetscertifiering.	Både	
NEVS	och	Volvo	Group	resonerade	att	det	fanns	en	risk	för	att	leverantörer	köper	sig	till	ett	
certifikat,	och	att	det	därför	blir	svårt	att	bedöma	om	ett	företag	har	fått	ett	certifikat	på	rätt	
grunder.	NEVS	ansåg	att	de	företagen	som	gjorde	mest	framsteg	är	de	som	följt	FN:s	17	mål,	
samt	rapporterar	tillbaka	till	sina	intressenter.		

Både	Företag	Q	och	Företag	X	var	intresserade	av	att	arbeta	med	hållbarhetscertifiering	
framöver,	men	ansåg	att	de	ännu	befann	sig	i	ett	för	tidigt	stadie.	”Vi	skulle	vilja	arbeta	med	det	
längre	fram,	men	vi	skulle	inte	komma	någonstans	om	vi	började	med	dokumentation	först”	
(Företag	Q,	hållbarhetsansvarig,	2018).	Även	Anna	Wolf	resonerade	på	ett	liknande	sätt,	och	
menade	att	om	kraven	ställs	för	tidigt	till	aktörerna	finns	risken	att	hela	teknikutvecklingen	
stannar	upp.	Det	är	därför	viktigt	att	se	att	det	finns	en	möjlighet	i	branschen.		

Vidare	anser	Anna	Wolf	att	en	märkning	eller	rankning	vore	bra,	då	konsumenter	lätt	blir	
förvirrade	av	den	kritik	som	skrivs	i	media.		

Tillväxtanalys	har	nyligen	fått	i	uppdrag	av	regeringen	att	undersöka	möjligheten	till	
hållbarhetsmärkning	och	spårbarhet	av	innovationskritiska	metaller	och	mineraler.	
Hållbarhetsmärkningen	skulle	indikera	att	metallen	eller	mineralen	är	framtagen	på	ett	socialt	
ansvarsfullt	sätt	(Susanne	Lindberg	Elmgren,	politiskt	sakkunnig,	2018).	



	 30	

4.3.3.5 Initiativ och lobbying  

NEVS	undersökte	vad	för	initiativ	de	kunde	gå	med	i	för	att	ha	en	större	möjlighet	att	påverka	
och	förbättra	den	socio-ekonomiska	situationen	i	Kongo,	med	bättre	utrustning	och	
arbetsförhållanden.	”Genom	att	gå	ihop	med	andra	företag	i	initiativ	såsom	Responsible	Cobalt	
Initiative,	kan	vi	som	industri	lägga	krav	på	regeringar	att	sätta	striktare	regler”	(Sonja	Andrén,	
Sustainability	Coordinator	NEVS,	2018).		

4.3.3.6 Bidra med kunskap 
Företag	Q,	NEVS	och	Volvo	Group	argumenterade	för	vikten	av	att	bidra	med	kunskap	till	sina	
underleverantörer.	Att	utesluta	företag	på	grund	av	att	vissa	krav	inte	uppnås	innebär	att	många	
människor	förlorar	sina	arbeten.	Istället	anser	företagen	att	man	bör	arbeta	för	en	positiv	
förbättring.		

4.3.3.7 Teknikutveckling 
En	annan	metod	till	förbättring	som	togs	upp	var	produktutveckling.	”Ju	längre	man	kan	köra	
med	ett	batteri,	desto	mer	minskar	de	icke	hållbara	riskområdena”	(Sonja	Andrén,	Sustainability	
Coordinator	NEVS,	2018).	Genom	att	arbeta	med	effektivisering	och	förbättring	av	batterierna	
finns	chans	till	möjlighet	att	minska	på	användandet	av	någon	metall.		

4.3.4 Motivation 

Samtliga	tillverkande	företag	ställdes	frågan	om	vad	som	motiverade	dem	i	sitt	
hållbarhetsarbete.	Både	Företag	Q	och	NEVS	berättade	att	de	hade	en	vision	om	en	hållbar	
framtid.	Volvo	Group	talade	främst	om	att	de	ville	uppfylla	kraven	och	önskemålen	som	ställdes	
från	kunder	och	anställda	om	att	de	ska	vara	ett	ansvarsfullt	företag	och	ville	uppfylla	det	som	
förväntades	av	dem	(men	nämner	också	att	respekt	för	mänskliga	rättigheter	är	en	av	företagets	
grundpelare).	Företag	X	motiverades	av	målet	om	att	vara	ett	trovärdigt	företag	som	lyfter	upp	
angelägenheter	på	ett	objektivt	sätt.		

4.3.5 Sammanfattning av intervjuresultatet  

• Alla	företag	var	överens	om	att	den	största	utmaningen	är	transparens	på	grund	av	långa	
leverantörskedjor.	

• Alla	företag	var	eniga	om	att	de	största	riskerna	sker	tidigt	i	leverantörskedjan.		
• Två	aktörer	ansåg	att	det	var	en	svaghet	att	vara	ett	litet	företag.		
• Majoriteten	av	aktörerna	ansåg	att	kobolt	var	den	mest	problematiska	metallen.		
• De	flesta	aktörerna	hade	bristande	insyn	gällande	sociala	konsekvenser	relaterade	till	

grafitbrytning.		
• Alla	företag	ställde	krav	på	sina	närmsta	underleverantörer	angående	socialt	

ansvarstagande.	Endast	ett	företag	planerar	att	vara	aktivt	på	plats	när	de	kommit	igång	
med	sin	verksamhet.	

• Aktörerna	hade	flera	förslag	om	förbättringar	som	potentiellt	skulle	kunna	mildra	de	
sociala	problemen:	
-	hårdare	lagstiftning	
-	återvinning	
-	konsumenttryck	
-	gå	med	i	initiativ	för	att	öka	möjligheten	att	påverka	
-	bidra	underleverantörer	med	kunskap	
-	teknikutveckling	
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5. Diskussion 
En	del	av	lösningen	till	de	sociala	problem	som	är	relaterade	till	gruvverksamhet	i	både	Sverige	
och	DR	Kongo	är	stärkt	lagstiftning	för	att	försäkra	lokalbefolkningens	rättigheter	och	
inflytande.	Ett	steg	på	vägen	är	att	ratificera	ILO169,	och	därmed	konceptet	Free	Prior	and	
Informed	Consent	(FPIC).		

Sverige	fick	nyligen	kraftig	kritik	från	FN:s	rasdiskrimineringskommitté	då	landet	ännu	inte	
ratificerat	ILO169,	trots	att	det	gått	29	år	sedan	konventionen	bildades.	Kommittén	kritiserade	
bland	annat	Sverige	för	att	vara	bra	på	att	ta	fram	riktlinjer,	samtidigt	som	dessa	sällan	efterföljs	
av	landet.	Regeringens	argument	till	varför	konventionen	inte	har	undertecknats	är	att	det	
fördröjts	på	grund	av	utredningar,	och	att	det	i	dagsläget	saknas	politiskt	stöd	(Fröberg	&	
Dahlberg	2018).	Troligtvis	grundas	detta	också	i	ekonomiska	intressen.	Samerna	bebor	områden	
där	staten	planerar	att	expandera	gruvindustrin,	då	regeringen	vill	se	Sverige	som	en	av	Europas	
främsta	gruvnationer	vilket	framgår	tydligt	i	mineralstrategin.	Att	ratificera	ILO	169,	skulle	
kunna	innebära	att	urfolk	får	sina	röster	hörda	i	en	större	utsträckning	än	idag,	och	därmed	
också	en	större	möjlighet	att	påverka	gruvprojekt.			

Sverige	är	ett	av	de	rikaste	och	mest	utvecklade	länderna	i	världen.	Ofta	blir	landet	klassat	som	
ett	av	de	främsta	när	det	kommer	till	mänskliga	utvecklingsindikatorer	(Anaya,	2011).	Att	ta	till	
åtgärder	som	striktare	reglering	för	att	förstärka	de	mänskliga	rättigheterna	och	motverka	
diskriminering,	både	inom	landet	men	även	längsmed	leverantörskedjor,	borde	därför	inte	vara	
någon	större	utmaning.	Sverige	borde	av	dessa	anledningar	främja	urfolksrätten	genom	att	
ratificera	ILO169,	samt	skapa	fler	regleringar	kring	företagande	och	mänskliga	rättigheter,	för	
att	föregå	med	gott	exempel.		

De	flesta	aktörerna	som	intervjuades	ställde	breda	och	generella	krav	på	sina	underleverantörer.	
Aktörerna	i	studien	var	eniga	om	att	de	största	sociala	konsekvenserna	var	kopplade	till	det	
första	steget	i	leverantörskedjan,	det	vill	säga	gruvbrytning.	Trots	detta	ställde	alla	företagen	
(bortsett	från	Företag	Q)	krav	till	deras	närmsta	underleverantörer,	istället	för	direkt	till	
gruvföretagen.	Samtliga	företag	saknade	även	rutiner	för	att	följa	upp	huruvida	dessa	krav	
vidtogs	av	underleverantörer	längsmed	leverantörskedjan.	Anledningen	till	detta	förklarades	
vara	brist	på	resurser.	Endast	två	av	de	fyra	tillverkande	aktörerna	i	studien	tillämpade	OECD’s	
riktlinjer	om	due	diligence	i	sin	verksamhet.	Som	en	jämförelse	till	detta	publicerade	det	
amerikanska	elbilsföretaget	Tesla	en	rapport	om	sitt	arbete	med	konfliktmineraler.	Enligt	
rapporten	ställer	Tesla	numera	krav	om	att	även	företagets	underleverantörer	ska	tillämpa	
OECD’s	riktlinjer	i	sitt	arbete	(Tesla,	2017).	I	ett	möte	som	nyligen	arrangerades	av	
utrikesdepartementet	angående	OECD’s	riktlinjer	och	den	nya	EU-förordningen	om	
konfliktmineral,	visade	berörda	företag	ett	stort	engagemang	för	frågan	(Susanne	Lindberg	
Elmgren,	politiskt	sakkunnig,	2018).		

Företag	X	berättade	att	de	valt	samma	underleverantör	som	Volvo,	då	de	gjorde	antagandet	att	
Volvo	tar	till	ordentliga	åtgärder	då	de	är	en	av	de	större	aktörerna	på	marknaden.	Ett	liknande	
argument	användes	av	en	elcykeltillverkare	som	fick	förfrågan	om	att	delta	i	studien.	
Elcykeltillverkaren	hade	valt	samma	underleverantör	som	två	stora	elektronikföretag,	och	hade	
därför	inga	egna	åtaganden	att	dela	med	sig	av.	Inget	av	företagen	kunde	dock	garantera	att	
dessa	åtaganden	vidtogs	av	Volvo	eller	elektronikföretagen.	Eva	Bennis,	Director	Sustainability	
på	Volvo	Group,	fick	vid	ett	senare	tillfälle	förfrågan	om	att	kommentera	detta,	och	svarade	då	
följande;	”Vi	inser	att	vi	har	en	sådan	roll	och	ett	ansvar	som	vi	ser	mycket	allvarligt	på.	Vi	vill	
självklart	vara	en	förebild	för	andra,	men	vet	också	att	vi	inte	är	ledande	eller	banbrytande	för	den	
delen.	För	stora	företag	kan	det	ibland	ta	längre	tid	att	implementera	vissa	saker”	(Eva	Bennis,	
2018b).	

Två	mindre	företag	oroade	sig	för	att	bli	exkluderade	från	samarbeten	med	underleverantörer	
om	de	ställde	för	hårda	krav	eller	beställde	för	små	kvantiteter.	Detta	pekar	på	att	
underleverantörerna	till	viss	del	kan	styra	småföretag	som	står	ovan	dem	i	leverantörsledet.	
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Företag	uppgav	även	att	viss	information,	som	säkerhetsblad	med	produktinnehåll,	kunde	vara	
svåråtkomligt	då	underleverantören	inte	gärna	delade	med	sig	av	detta.	Dessutom	är	det	inte	
lagstadgat	att	deklarera	allt	i	dessa	säkerhetsblad.	Företagen	var	tvungna	att	lita	på	att	
information	från	underleverantören	var	sanningsenlig.	Säkerhetsbladen	talar	om	vad	varan	
innehåller,	men	uppger	ingen	information	om	ursprung.	På	så	sätt	blir	det	svårt	för	aktörer	att	ta	
reda	på	vad	för	konkreta	konsekvenser	som	produktionen	resulterar	i.		

Konsumentmakt	är	ett	viktigt	verktyg	för	att	kunna	ta	fram	mer	socialt	hållbara	produkter.	Om	
konsumenter	ställer	hårdare	krav	på	företag	kommer	tillverkare	bli	tvungna	att	ställa	om	till	
mer	socialt	hållbara	produkter	för	att	bibehålla	sina	kunder	och	klara	av	konkurrensen.	
Samtidigt	kan	man	ifrågasätta	om	det	verkligen	är	nödvändigt	att	vänta	tills	konsumenttrycket	
blivit	kritiskt,	eller	om	det	är	möjligt	att	redan	från	början	och	skapa	ett	signum	kring	idén	om	
social	hållbarhet.	Precis	som	företag	inom	andra	branscher	har	marknadsfört	sig	med	ekologiska	
eller	miljömärkta	produkter,	skulle	aktörer	inom	elfordonsindustrin	mycket	väl	kunna	gynnas	
marknadsmässigt	av	att	stämpla	sig	som	en	socialt	hållbar	aktör.	Nya	företag	har	på	så	sätt	även	
möjligheten	att	statuera	ett	gott	exempel	och	framstå	som	en	förebild	för	andra	aktörer.	
Människor	är	också	ofta	villiga	att	betala	mer	för	produkter	som	innehar	en	viss	stämpel,	som	
exempelvis	ekologiska	produkter	(Tillväxtanalys,	2017).		

För	att	konsumenttryck	ska	bli	möjligt	krävs	att	information	sprids	så	att	användare	blir	väl	
upplysta	om	de	sociala	riskerna	som	är	relaterade	till	leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier.	
Nyligen	föreslog	Energimyndigheten	att	drivmedel	ska	ursprungsmärkas	(DN	Debatt,	2018).	
Samma	argument	kan	tillämpas	för	elfordonsbatterier,	då	uppgifter	om	ursprung	kan	påverka	
konsumenters	val.	Mer	fokus	på	ökad	transparens	bör	gynna	sektorn	i	längden.	Samtliga	aktörer	
som	medverkade	i	intervjustudien	upplevde	bristen	på	transparens	som	en	stor	utmaning.	
Motsägelsefullt	valde	hälften	av	de	fyra	tillverkande	aktörerna	i	studien	att	vara	anonyma.	
Ytterligare	valde	endast	sex	av	sexton	förfrågade	aktörer	att	medverka	i	arbetet,	vilket	också	
påvisar	viss	brist	på	transparens.	Anledningen	till	att	de	valde	att	avstå	uppgavs	bland	annat	
vara	att	de	inte	arbetade	med	frågorna.	Några	valde	att	inte	ens	besvara	förfrågan.		

Flera	aktörer	ansåg	att	återvinning	var	ett	viktigt	verktyg	för	att	mildra	de	sociala	problemen	
kring	brytning,	då	hög	kvalité	på	återvinning	innebär	att	en	mindre	mängd	mineraler	behöver	
brytas.	Ett	företag	trodde	att	återvinning	kunde	avlasta	problemen	snabbare	än	lagstiftning.	
Detta	argument	kan	dock	ifrågasättas.	Många	av	de	elfordonsbatterier	som	sålts	på	marknaden	
har	ännu	inte	nått	sin	fulla	livslängd,	vilket	innebär	att	återvinningen	idag	sker	i	en	liten	grad.	
Samtidigt	förväntas	efterfrågan	att	öka	kraftigt	de	närmsta	åren.	Av	denna	anledning	kommer	
det	troligtvis	dröja	innan	återvinning	täcker	behovet	av	metaller	och	mineraler	till	produktionen	
av	elfordonsbatterier.	

Naturvårdsverket	och	Transportstyrelsen,	som	båda	delar	ut	elfordonssubventioner,	hade	inga	
styrmedel	för	socialt	ansvarstagande	i	leverantörskedjan	för	elfordon.	Av	denna	anledning	valde	
båda	aktörerna	att	avstå	från	att	medverka	i	studien.	Dock	kan	man	argumentera	för	att	
åtminstone	Naturvårdsverket	bör	vidta	sådana	genom	myndighetens	arbete	med	
generationsmålet,	där	exempelvis	hållbar	konsumtion	är	inkluderat.	Myndigheternas	argument	
till	att	inte	delta	i	intervjustudien	tyder	på	att	frågorna	är	outforskade.	

Avslutningsvis	bör	det	understrykas	att	elfordonsindustrin	är	en	relativt	ny	bransch.	I	och	med	
den	uppmärksamhet	som	på	senare	tid	riktats	mot	mineraler	och	metaller	från	konfliktområden,	
har	kritiken	mot	branschen	ökat.	Vissa	av	företagen	som	medverkade	i	studien	menade	att	om	
för	höga	krav	ställdes	på	företagen	för	tidigt	fanns	en	risk	att	teknikutvecklingen	hämmades.	De	
ansåg	att	det	var	väsentligt	att	få	andra	bitar	på	plats	innan	de	började	med	dokumentation.	Det	
är	därför	viktigt	att	se	att	det	finns	en	möjlighet	för	elfordonsbranschen	att	göra	något	bra.		

5.1 Metoddiskussion  
Sexton	aktörer	fick	förfrågan	om	att	medverka	i	studien.	Av	dessa	valde	endast	sex	att	delta,	då	
många	avböjde	på	grund	av	diverse	orsaker	(tidsbrist,	resursbrist,	okunskap).	Med	fler	deltagare	
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hade	resultatet	kunnat	göras	mer	gediget.	Arbetet	kan	dock	fortfarande	påvisa	vissa	trender	
bland	elfordonsföretagens	arbete	med	social	hållbarhet	i	leverantörskedjan.		

Då	grafitbrytning	i	skrivande	stund	inte	har	påbörjats	i	Sverige,	har	företag	inte	vidtagit	några	
åtgärder	för	detta.	Det	blir	därmed	svårt	att	tydliggöra	likheter	och	skillnader	mellan	
fallstudierna.	Däremot	påvisar	arbetet	att	det	finns	omfattande	risker	och	konsekvenser	i	båda	
kontexten,	men	i	olika	former.	

Detta	är	ett	utforskande	arbete	som	lyfter	olika	typer	av	sociala	konsekvenserna	i	Sverige	
respektive	Demokratiska	Republiken	Kongo.	Arbetet	skulle	dock	kunna	kompletteras	med	mer	
kvantitativa	metoder	för	att	även	beskriva	omfattningen	av	dessa,	och	därmed	kunna	göra	mer	
direkta	jämförelser.		

6. Slutsats 
• Vilka	sociala	risker	och	konsekvenser	uppstår	i	lokalsamhällen	när	det	kommer	till	

brytning	av	grafit	och	kobolt	till	elfordonsbatterier?	
Sociala	risker	och	konsekvenser	uppstår	i	lokalsamhällen	vid	gruvbrytning	både	i	
Sverige	och	Demokratiska	Republiken	Kongo	(redovisas	i	avsnitt	4.1.7	respektive	4.2.9),	
men	tar	uttryck	i	olika	form.	I	DR	Kongo	är	det	främst	fysiska,	och	fatala,	konsekvenser	
som	uppstår,	så	som	barnarbete,	våld	och	arbetsolyckor,	medan	konsekvenserna	i	
Sverige	snarare	har	en	långtidsverkande	nedbrytande	effekt	av	den	samiska	kulturen.	
	

• Hur	beaktar	aktörer	i	leverantörskedjan	för	elfordonsbatterier	sociala	risker	och	
konsekvenser	relaterade	till	brytning	av	metaller	till	batterierna?	
Aktörerna	var	medvetna	om	de	sociala	konsekvenserna	relaterade	till	brytningen	av	
kobolt	i	Demokratiska	Republiken	Kongo,	och	kunde	nämna	specifika	risker	så	som	
exempelvis	barnarbete	och	arbetsskador.	Aktörerna	var	desto	mindre	medvetna	om	
sociala	effekter	kopplade	till	brytning	av	grafit.	Detta	trots	att	grafit	vanligen	används	i	
en	större	mängd	än	kobolt	i	elfordonsbatterier.	Åtagandena	som	vidtogs	av	de	
tillverkande	aktörerna	var	breda	och	generella,	men	visar	ändå	på	en	vilja	då	
lagstadgade	krav	i	dagsläget	saknas.	Medvetenheten	låg	på	en	grundlig	nivå.	Dels	på	
grund	av	bristande	transparens	längst	den	långa	leverantörskedjan,	dels	för	att	inget	av	
företagen	i	dagsläget	var	aktiva	på	plats	vid	gruvbrytningen.	Detta	gjorde	det	svårt	för	
företagen	att	få	en	konkret	bild	av	utsträckningen	av	konsekvenserna	som	deras	
produkter	resulterade	i.		
	

• Arbete	för	ökad	transparens,	genom	exempelvis	ursprungsmärkning,	visualiserade	
leverantörskedjor	och	för	allmänheten	tillgängliga	dokumentationer,	bör	gynna	
industrin	i	längden.	En	social	hållbarhetsmärkning	skulle	även	kunna	öka	
medvetenheten	blad	konsumenter.	Medvetna	kunder	resulterar	i	ett	högre	
konsumenttryck,	som	innebär	att	hela	sektorn	troligtvis	behöver	ställa	om	till	socialt	
hållbara	produkter	för	att	klara	konkurrensen.	Hårdare	lagstiftning	är	ytterligare	ett	
exempel	som	potentiella	förbättringar	som	kan	mildra	de	sociala	riskerna	i	
leverantörskedjan.	Genom	att	peka	ut	kobolt	som	ett	konfliktmineral	blir	leverantörer	
tvungna	att	vidta	åtgärder,	istället	för	endast	rekommenderade.	
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Bilaga 1: Förfrågade aktörer  
	

Aktör Om/relevans Kommentar 
Amnesty Internationell ideell organisation som verkar för 

mänskliga rättigheter. Har gjort flera arbeten om 
koboltbrytning.  

Tackade nej till att delta på grund av tidsbrist.  

Cevt Biltillverkare Återkopplade inte, trots flera mail och telefonsamtal. 
Cycleurope Cykeltillverkare Tackade nej  
Einride Planerar att tillverka självkörande elfordon Inväntar återkoppling.  
Energimyndigheten Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel 

och användning av energi i samhället. Arbetar för 
ett hållbart energisystem. 

Inget svar.  

Företag Q Batteritillverkare Deltog i intervjustudien. 
Företag X Batteritillverkare Deltog i intervjustudien.  
Naturvårdsverket Delar ut elcykelsubventionen Tackade nej till att delta då de inte arbetade med 

frågorna.  
NEVS Gamla Saab, biltillverkare Deltog i intervjustudien.  
Politisk talesperson Regeringen förespråkar användandet av elfordon 

genom subventioner.  
Inväntar utlovat medverkande via mail.  

Power Circle “Energisektorns mötesplats” Anna Wolf, sakkunnig inom energisystem och smarta 
elnät på Power Circle medverkade i intervjustudien. 
Då företaget inte har tagit någon officiell ställning till 
ämnet är det främst Anna Wolfs personliga 
kommentarer som använts i resultatet.  

Swedwatch Ideell förening som kontrollerar att 
svenskrelaterade företag tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter i sin verksamhet.  

Medverkade i intervju. Har delvis använts till som 
inspiration till bakgrund och diskussion, men inte i 
resultat då Swedwatch är en NGO som hittills inte 
arbetat specifikt med ämnet.   

Talga Resources  Australiensiskt gruvföretag. Planerar att börja bryta 
grafit i en sameby i Norrbotten.  

Inväntar utlovad återkoppling.   

Transportstyrelsen Delar ut elfordonssubventionen. Tackade nej till att delta då de inte arbetade med 
frågorna.   

Umicore Belgiskt företag skapat av flera gruvföretag. Arbetar 
idag med teknologi för återvinning och förädling av 
metaller.  

Tackade nej till att delta på grund av tidsbrist.  

Unity Planerar att tillverka minielbilar som kommer att 
säljas på Mediamarkt. 

Tackade nej till att delta på grund av personalbrist.  

Volvo Group Världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer.  

Medverkade i intervjustudien.  
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