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Denna studie syftar till att kritiskt granska och tolka mediedebatten kring gruvprojektet i 

Norra Kärr. I syftet ligger också att visa på och analysera de svårigheter och problem som 

ligger undangömda i de argument som utgör debatten. Metoden som använts för analysen är 

innehållslig idéanalys. Metoden syftar bland annat till att undersöka huvudbegreppen i 

argumentationen, om finns det outtalade premisser och undersöka om det finns motstridiga 

argument. Det finns även utrymme för prövning av argumentationens giltighet. Den 

vetenskapliga utgångspunkten och teoribildningen grundar sig på ekologisk modernisering, 

som behandlar sambandet mellan ekologi och teknisk och ekonomisk tillväxt. Gruvprojektet i 

Norra Kärr är ett mycket komplicerat och problematiskt ärende. Debatten genomsyras av 

argument som inte är vattentäta. Den huvudsakliga problematiken grundar sig främst i 

ogenomtänkta argument som i stor utsträckning är bristfälliga och paradoxala.   
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This thesis aims to critically review and interpret the media debate concerning the mining 

project at Norra Kärr. The aim is also to bring forth and analyze the difficulties and problems 

that lie hidden in the arguments that outline the debate. The method used for the investigation 

is a contextual idea analysis. The method aims to examine the main concepts of the argument, 

if there are unspoken premises and investigate whether there are contradictory arguments. 

There is also room for an investigation of the validity of arguments. The scientific foundation 

and theory is based on ecological modernization, which addresses the relationship between 

ecology and technology and economic growth. The mining project in Norra Kärr is a very 

complicated and problematic matter. The debate imbued with arguments that are illogical. 

The major problematical issues are based in arguments that are deficient and every now and 

then paradoxical. 

 

Keywords: Norra Kärr, Rare earths, Aktion Rädda Vättern, Tasman Metals AB, climate and 
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1. Inledning 

År 2009 provborrade Tasman Metals AB efter sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr 

utanför Gränna. Inte helt oväntat fann de (enligt sin egen rapport) extremt sällsynta 

förhållanden med mycket höga halter av olika sorters jordartsmetaller
1
. Företaget har sedan 

dess arbetat och argumenterat för brytning av dessa metaller. Den potentiella gruvan har blivit 

omdiskuterad i offentliga sammanhang. Den avgörande orsaken till den hetsiga dispyt som 

uppstått är att gruvområdet befinner sig endast 1,5 kilometer öster om Vätterns strandkant. 

Organisationen ”Aktion Rädda Vättern” är den huvudsakliga aktören som ställer sig helt mot 

brytning vid Norra Kärr. Organisationen startades år 2011 som en reaktion på 

försvarsmaktens planer på utökad övningsverksamhet i och vid Vättern. Därefter har 

organisationen vuxit, inte minst på grund av planer på gruvbrytning längs med Vättern.
2
  Ser 

man till tidigare liknande projekt har en gruva av denna karaktär många kritiska 

karaktärsdrag. Det kan handla om höga uranhalter, stora mängder avfall eller komplicerad 

kemisk brytning. Desto värre blir det om gruvprojektet dessutom ligger nära inpå en så 

avgörande dricksvattentäckt som Vättern.  

Denna uppsats kommer kritiskt tolka och analysera hur debatten kring gruvprojektet i Norra 

Kärr har utvecklats och utformats mellan åren 2011 fram till dags datum.   

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och kritiskt granska debatten kring gruvprojektet i 

Norra Kärr. Uppsatsen kommer studera konflikten som uppstått i samband med upptäckandet 

av höga halter av sällsynta jordartsmetaller i området kring Norra Kärr. Uppsatsen studerar 

också hur opinionerna har utformats och hur de för argument och diskussion, allt eftersom att 

Tasman Metals AB år 2009 provborrade på platsen och fann (enligt dem själva) extremt 

sällsynta förhållanden med höga halter av dessa metaller och mineraler.
3
 Den huvudsakliga 

aktören som ställer sig helt mot brytning vid Norra Kärr, är organisationen ”Aktion Rädda 

Vättern”.  

 

                                                 
1
 Tasmanmetals.se, Okänd skribent, ”Projekt Norra Kärr” 2013. http://tasmanmetals.se/projekt/ 

2
 Aktionraddavattern.se, Okänd skribent, ”Om ARV”. http://aktionraddavattern.eu/om-radda-vattern/  

3
 Tasmanmetals.se, Okänd skribent, ”Projekt Norra Kärr” 2013. http://tasmanmetals.se/projekt/ 

http://tasmanmetals.se/projekt/
http://aktionraddavattern.eu/om-radda-vattern/
http://tasmanmetals.se/projekt/


9 

 

Uppsatsen belyser även hur konflikten har eskalerat under vissa perioder och av vilka 

anledningar. Det ligger också i syftet att visa på de olika aktörernas svårigheter och problem 

de står inför under debattens gång. Mer konkreta frågor som besvaras i uppsatsen är: Vad för 

olika svårigheter och problem ställs ARV och Tasman för under debattens gång? Hur hanteras 

vetenskapliga ”sanningar” i debatten? Och är ”vetenskap” alltid så tillförlitlig så att vi alltid 

kan och/eller bör förlita oss på den? 

 

2. Bakgrund och problemformulering 

Den värld vi idag lever i präglas mer och mer av nyare och modernare teknik. Varje dag 

använder vi olika prylar som förenklar vår vardag, allt från dator och tv-skärmar till mobilen i 

högerfickan. Våra energisystem tvingas samtidigt att reformeras till följd av sinande fossila 

bränslen
4
 och ett större medvetande om klimatförändringar. Visionerna runt om i världen och 

inte minst inom EU är att helt gå över från fossilenergi till förnybar. EU:s egna 

framtidsvisioner och målsättningar till 2050 är bland annat att minska växthusgasutsläppen 

med 80-95 procent.
5
 Andelen energi inom EU som i dagsläget kommer från förnybar energi 

ligger på endast 8,5 procent.
6
  För att lyckas med en sådan målsättning krävs givetvis en 

direkt omställning från fossilt till förnybart. Då krävs det billig och effektiv förnybar energi. 

Detta ger upphov till intensiv forskning och utveckling av grön energi, inte minst vindkraft, 

solceller etc. Det utvecklas även miljövänligare bilar, bland annat elbilen. De mest etablerade 

förnybara energiformerna, så som solkraft, vattenkraft, vågkraft och vindkraft utgör 

tillsammans idag cirka 7 procent av dagens energianvändning i världen.
7
 Marknaden växer sig 

dock starkare för varje dag som går. 

 

Det har skett en dramatisk samhällsutveckling det senaste decenniet, framför allt rent 

teknologiskt. I och med att det finns en ökande efterfrågan av modernare teknik och grönare 

energi så har marknadens aktörer också tagit fram fler moderna teknologiska produkter. Det 

har upptäckts nya sätt att producera, industrialisera och effektivisera, likaså har forskning 

                                                 
4
 Everett, Bob. Energy systems and sustainability. S. 17 

5
 Europa.eu, Insyn i EU‑politiken: Klimatåtgärder, Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2013. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/sv/climate_action_sv.pdf 
6
 Europa.eu, PM om paketet förnybar energi och klimatförändring, EU kommissionen, 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-33_sv.htm?locale=fr 

7
 Everett, Bob. Energy systems and sustainability. S. 48 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/sv/climate_action_sv.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-33_sv.htm?locale=fr
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kring nya sätt att producera energi från förnybara källor tilltagit. Men framför allt har även 

effektivare metoder och nyare, effektivare metaller underlättat utvecklingen av tekniska 

produkter och produktionen av förnybar energi. 

 

2.1 Sällsynta jordartsmetaller - REE 

Innan vi dyker djupare ner i analysen så kommer det här kapitlet ge en kort men koncis 

beskrivning av sällsynta jordartsmetaller, eller REE (Rare Earth Elements) vilket är deras 

internationella benämning. Här kommer även ges en kortare bakgrund till hur själva 

brytningen går till, samt allmänna problem. Självfallet kommer även den positiva sidan av 

myntet att lyftas fram.   

 

Det finns totalt sjutton stycken olika jordartsmetaller och anledningen till att de är så speciella 

och efterfrågade ligger i deras unika och säregna egenskaper. Med hjälp av dessa metaller kan 

man bland annat skapa starkare magnetism, hårdare legeringar och lägre motstånd i elektriska 

kretsar. Dessa sjutton sällsynta kemiska grundämnen är ironiskt nog inte så sällsynta utan 

förekommer frekvent i jordskorpan. Det sällsynta med metallerna är att de sällan förekommer 

i större mängder, vilket gör dem svåra att utvinna. Metallerna består grovt sett utav två olika 

grupper ”lätta” och ”tunga” jordartsmetaller. Det finns sex stycken ”lätta” metallarter. Några 

exempel är Lantan, Cerium och Praseodym som bland annat används till legeringar, 

katalysatorer, polering och glas. Även Neodym tillhör denna grupp, Neodym är en av de 

starkaste permanentmagneter som finns och används i alltifrån små hårdiskar till stora 

vindkraftverk och elmotorer. Det finns en enorm efterfrågan inte minst på Neodym inom 

branschen för förnybar energi. De ”tunga” jordartsmetallerna består av tio olika grundämnen 

bland annat Yttrium, Dysprosium, Gadolinium, Erbium och Europium. Dessa metaller 

används till exempel i lysrör, lågenergilampor, data och telekommunikation etc. Sällsynta 

jordartsmetaller återfinns alltså i så gott som all ny teknik och även all ”grön” teknik. Alltifrån 

iPhones och plattskärms-TV, vindkraft, solenergi och geotermisk energi och även i hybrid och 

elbilar.
8
   

                                                 
8
 Fas.org, Marc Humphries, “Rare Earth Elements: The Global Supply Chain”, Congressional 

Research Service, 2013. https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf  
 

https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
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Brytningen av sällsynta jordartsmetaller är dock inte helt smärtfri. Dessa metaller förekommer 

nämligen vanligtvis i anknytning till radioaktiva tungmetaller som bland annat torium och 

uran. Det vill säga att om man vill bryta det ena så måste man också bryta det andra.
9
 

Utvinningen är en mycket komplicerad kemisk brytningsprocess, processen innehåller 

brytning, krossning, malning och lakning och allt detta sker i anslutning till gruvområdet. 

(Lakningsprocessen innebär att den krossade malmen behandlas med olika kemikalier och 

syror för att framställa en ”lakningsbrygd” som även innehåller de radioaktiva mineraler som 

finns i samband med REE.)
10

 Malmen bryts alltså ut från gruvan och krossas ner till stenmjöl 

som bearbetas med olika syror som svavel för att koncentrera fram de sällsynta 

jordartsmetallerna. Innan metallerna sedan kan användas renas de, gjuts ned till tackor och 

omvandlas slutligen till användbara komponenter
11

. Till skillnad från annan gruvbrytning 

bildas alltså ett mycket radioaktivt avfall vilket innebär att det finns extremt stränga 

restriktioner vid denna sorts gruvdrift
12

. Fram till 1998 dominerades världsproduktionen av 

REE huvudsakligen från Mountain Pass gruvan i Amerika. Gruvan blev dock tvungen att 

stängas på grund av miljöförstöring. Hundratusentals liter radioaktiva ämnen och 

tungmetallsföroreningar hade runnit ut och förorenat omgivningen. Även på andra ställen runt 

om i världen har brytning blivit förbjuden just på grund av radioaktiva utsläpp och 

miljöförstöringsskäl. REE-brytning har alltså, i många fall, alla de negativa påföljderna som 

också finns vid Uranbrytning. Detta är den mörka sidan av modern teknik.
13

  

 

Som det ser ut idag så bryts nästan all REE i Kina. De har i princip monopol på brytningen av 

de flesta sällsynta jordartsmetallerna
14

 då brytning just inte går i linje med miljölagar i andra 

länder. När man bryter dessa jordartsmetaller så skapas ett radioaktivt avfall som i Kina får 

stora miljöförstörande konsekvenser. I resten av världen krävs det ekonomiskt dyra insatser 

för att hantera sådant avfall vilket gör att inget land hittills egentligen kan konkurrera med 

                                                 
9
 Nyteknik.se, Mikael Höök, ”vindkraften har också sin uranbrytning” 

2012.http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece  
10

 Pubs.usgs.gov, Long, K.R., Van Gosen, B.S., Foley, N.K., and Cordier, Daniel , “The principal rare earth elements 

deposits of the United States—A summary of domestic deposits and a global perspective: U.S. Geological Survey Scientific 

Investigations Report 2010–5220, 96 p. 2010. http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5220/. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid 
13

 Nyteknik.se, Mikael Höök, ”vindkraften har också sin uranbrytning” 2012. 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece 
14

 Everett, Bob. Energy systems and sustainability. S. 340 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece
http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5220/
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece
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Kina då det inte blir tillräckligt ekonomiskt gynnsamt. I Kina prioriteras istället industrin och 

ekonomin framför miljön och avfallet kommer ut i naturen och förorenar grundvattnet, 

kringliggande natur, skapar smog, osv.
15

 Gruvan Bayan Obo i nordöstra Kina står för nästan 

hälften av världens produktion. För att ge en liten bild av hur utvinningen går till här så kan 

man titta på dess miljöförstörande utsläpp. För varje ton sällsynt jordartsmetall som framställs 

så släpps närmare 12 000 kubikmeter avfallsgas i form av bland annat 

svaveldioxid och svavelsyra ut. Dessutom så förorenas miljön också av närmare 75 

kubikmeter surt avloppsvatten och inte minst 1 ton radioaktivt avfall per varje ton utvunnen 

metall. Gruvan täcker en yta på flera kubikkilometer
16

.  

 

Utöver detta har även Kina som enda aktör på den internationella marknaden vad gäller vitala 

sällsynta jordartsmetaller börjat begränsa sin export. Neodym är en REE som är extremt 

viktigt för de nya moderna vindkraftverken där det i vissa fall (beroende på storlek) kan gå åt 

upp till ett ton Neodym för varje vindkraftverk. Denna metall vill Kina begränsa sin export till 

endast 35 000 ton per år, vilket givetvis är långt under de globala behoven då Neodym inte 

bara är central för vindkraftverk utan också till mycket annan ny teknik
17

. Självklart gäller 

dessa begränsningar inte bara Neodym utan många andra viktiga jordartsmetaller. Detta kan 

få stora konsekvenser gällande internationell konfliktpolitik också, då dagens moderna vapen 

i många fall är beroende av den nyaste tekniken byggd på just jordartsmetaller. För att kunna 

upprätthålla ett viss ”status quo” gällande världens konflikter länder emellan, så krävs i viss 

utsträckning att länder kan mäta sig med/mot varandra just vapenmässigt. Begränsar Kina då 

sin export kan det betyda en betydligt mer instabil internationell politik i framtiden.
18

 

 

2.2  Norra Kärr 

Den potentiella gruvan Norra Kärr befinner sig cirka 15 km norr om Gränna och 1,5 km öster 

om Vättern. Längsmed gruvan sträcker sig E4:an vilket ger bra förutsättningar för 

                                                 
15

 Fas.org, Marc Humphries, “Rare Earth Elements: The Global Supply Chain”, Congressional Research Service, 

2013. https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf  
16

 earthobservatory.nasa.gov, Okänd skribent, (Bayan Obo), 2012. 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=77723&src=eoa-iotd 
17

 Fas.org, Marc Humphries, “Rare Earth Elements: The Global Supply Chain”, Congressional Research Service, 

2013. https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf  
18

 Fas.org, Marc Humphries, “Rare Earth Elements: The Global Supply Chain”, Congressional Research Service, 

2013. https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf 

https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=77723&src=eoa-iotd
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
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infrastruktur och för Europeiska konsumenter. Fyndigheten upptäcktes redan 1906 men det är 

först nu på senare år som det blivit aktuellt med gruvbrytning. Den totala arean för 

bergartskomplexet är cirka 38 hektar stort. Bergarten är till största del Grännait. Just denna 

bergart förekommer ofta i samband med höga halter av zirkonium och sällsynta 

jordartsmetaller, vilket även är fallet i Norra Kärr.
19

 Enligt Tasman Metals egna 

mineralresursberäkning så finns det en mineraltillgång på cirka 60,5 miljoner ton med en halt 

på 0,54 % TREO och 53,7 % HREO
20

 vilket är extremt högt internationellt sett. Det som 

också gör just Norra Kärr så attraktivt är dess låga Uran och Toriumhalter, dessa understiger 

10-15 ppm (Parts Per Million), vilket gör fyndigheten (i förhållande till liknande gruvor runt om i 

världen) potentiellt mer miljövänlig vid brytning
21

. 2009 började det svenskägda 

dotterbolaget
22

 Tasman Metals AB kartlägga området med förhoppningar om att starta 

gruvdrift. Men innan en gruva kan startas krävs det att den prövas och utvärderas i en rad 

olika steg. För att sammanfatta processen kan man förklara den utifrån tre olika steg.  

1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag 

ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som 

remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd.  

2) Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om 

bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bergsstaten samråder med Länsstyrelsen i 

miljöfrågor.  

3) Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får komma till 

stånd prövas av mark- och miljödomstol i en tillståndsprövning enligt miljöbalken.
23

 

Tasman Metals AB har som det ser ut i dagsläget genomgått de två första stegen av denna 

process. Men innan Tasman alltså kan påbörja gruvdriften krävs det att verksamheten testas 

                                                 
19

 Lansstyrelsen.se, Gustav Enander, 2012 ”Norra Kärrs geologiska 

beskrivning”http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/1.Ans%C3%B6kan/Bilaga%201a%20Norra

%20K%C3%A4rr%20geologisk%20beskrivning.pdf  
20

 (Total Rare Earth Oxide) och (Heavy Rare Earth Oxide) 
21

Lansstyrelsen.se, Gustav Enander, ”Samråd enligt Kap. 8 1 § minerallagen” 2012. 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C

3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf  
22

 Moderbolaget är kanadensiska Tasman Metals 
23

Länsstyrelsen.se, Gustav Enander, ”Information angående planerad gruvbrytning vid Norra kärr” 2012 

 http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C

3%A4nsstyrelsens%20informationsbrev-543-6492-12.pdf  

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/1.Ans%C3%B6kan/Bilaga%201a%20Norra%20K%C3%A4rr%20geologisk%20beskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/1.Ans%C3%B6kan/Bilaga%201a%20Norra%20K%C3%A4rr%20geologisk%20beskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/1.Ans%C3%B6kan/Bilaga%201a%20Norra%20K%C3%A4rr%20geologisk%20beskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/1.Ans%C3%B6kan/Bilaga%201a%20Norra%20K%C3%A4rr%20geologisk%20beskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens%20informationsbrev-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens%20informationsbrev-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens%20informationsbrev-543-6492-12.pdf


14 

 

mot miljöbalken
24

. Vid miljöbalksprövningen testas bland annat buller, damning, 

utsläppspunkter samt villkor för utsläpp. Fyndigheten bedöms även av myndigheter (SGU
25

) 

som av riksintresse. Fyndigheten anses även internationellt sett vara ett av de största REE-

fynden i världen av tunga REE och den enda av betydelse i hela Europa.
26

 

 

2010 publicerade EU-kommissionen en studie om framtida bristråvaror. Studien omfattade 41 

kritiska metaller och mineraler varav 14 bedöms som en framtida bristvara enligt prognosen. 

De 14 råvaror som EU-kommissionen varnade för brist på framöver var antimon, beryllium, 

flourit, gallium, germanium, grafit, indium, magnesium, niobium, platinagruppen (PGM, 

platina, palladium mfl), de ovanliga jordartsmetallerna (bl a skandium, yttrium och lantanerna 

som bl a lantan och neodym), tantalum och wolfram (eng tungsten). Enligt studien kan också 

konstateras att efterfrågan på Neodym kommer sjufaldigas till 2030, även andra metaller så 

som bland annat Indium (som används för solceller) förväntas åttafaldigas. Rapporten 

framhåller också att teknik för bland annat elfordon, batterier, solceller, magneter, fiberoptik 

etc. kommer att beröras och begränsas på grund av bristen på dessa metaller.
27

 I Norra Kärr 

finns det alltså potential för utvinning av många av dessa 14 metaller och mineraler som EU 

betecknar som kritiska och framtida bristvara. Detta ökar på det internationella och framför 

allt EU:s intresse för Norra Kärr. Inte minst med tanke på att ingen av dessa 14 metaller och 

mineraler produceras inom EU:s gränser i dagsläget. Detta gör även problemet till en 

säkerhetspolitisk fråga.    

   

3. Metod och design 

Först och främst har det skett en insamling av relevant material som för att kunna utföra 

studien. Sedan studeras information som redan finns om det specifika ämnet, för att bygga en 

så korrekt bakgrund som möjligt. Denna information är hämtad dels genom vetenskapliga 

rapporter, information från myndigheter och relevant litteratur. För att ge läsaren en bredare 

                                                 
24

 Länsstyrelsen.se, Gustav Enander,”Norra Kärr” http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/norra-karr/Pages/default.aspx  
25

 (Sveriges Geologiska Undersökning) 
26

Lansstyrelsen.se, Gustav Enander, ”Samråd enligt Kap. 8 1 § minerallagen” 2012. 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C

3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf  
27

 Europa.eu, Okänd skribent, ” Report lists 14 critical mineral raw materials”2015http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-10-263_en.htm?locale=en#footnote-2  

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/norra-karr/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/norra-karr/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Bearbetningskoncession,%20Norra%20k%C3%A4rr/2.L%C3%A4nsstyrelsens%20yttrande/L%C3%A4nsstyrelsens-yttrande-543-6492-12.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-263_en.htm?locale=en#footnote-2
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-263_en.htm?locale=en#footnote-2
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bild av sällsynta jordartsmetaller, Norra Kärr, och tidigare forskning kring ämnet utförs sedan 

en kvalitativ textanalys av materialet. Detta innebär att texten studeras noggrant och intensivt, 

i syfte att göra en så skarp analys som möjligt.
28

 Men också i syfte att kunna separera 

viktigare avsnitt ur mängden och där med också urskilja just det som är till nytta för min 

rapport.
29

 Teorell och Svensson betonar i sin bok Att fråga och att svara att de hellre använder 

uttrycket ”intensivt” än kvalitativt. De menar metoden just går ut på intensiv läsning, där man 

som forskare tar fram mer huvudsaklig fakta för att bedöma situationen utifrån det större 

sammanhanget.
30

 

 

Huvudsakligen studeras konflikten utifrån hur den kommer till uttryck i dagstidningarna, 

Jnytt, Jönköpingsposten och Östgöta-Correspondenten. Informationsinsamlingen har i första 

hand skett genom sökningar på tidningarnas hemsidor med sökordet ”Norra Kärr”. Uppsatsen 

undersöker också hur Tasman Metals AB och Aktion Rädda Vättern själva väljer att 

argumentera för sina ståndpunkter på sina egna hemsidor. 

 

Metoden som ligger till grund för själva analysen och tolkningen i studien är en innehållslig 

idéanalys. Olika spår av idéanalyser används frekvent inom statsvetenskap inte minst i 

samband med analyser av samhällsdebatter
31

, därför passar metoden ypperligt för denna 

uppsats. Just innehållslig idéanalys syftar mer specifikt till att undersöka vad huvudbegreppen 

betyder i argumentationen, om det finns outtalade premisser och undersöka om det finns 

motstridiga argument. Det finns även utrymme för att göra en prövning av argumentationen
32

. 

Med en innehållslig idéanalys är syftet också att förklara olika aktörers idéer på ett tydligt sätt 

och sedan pröva giltigheten i de aktuella idéerna. Detta sker genom att rekonstruera argument 

och sedan knyta samman argumentationen till det ursprungliga konceptet
33

. Idéanalys har som 

avsikt att utsätta politiska idéer för kritisk prövning
34

 genom att pröva och kritisera 

argumentationens hållbarhet
35

 och undersöka om argumenten är intellektuellt försvarbara. 

                                                 
28

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan s.210 
29

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan s. 210 
30

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara, s.264 
31

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt, s. 19 
32

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt, s. 155 
33

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt, s. 156 
34

 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 12 
35

 Ibid. 
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Som forskare prövar man alltså argumentens ”bärkraft”
36

. Vad är det som sägs? Vilka 

tolkningar är möjliga och vilka är de mest rimliga? Detta är frågor som idéanalys ställer och 

söker besvara
37

.  

 

Studien kommer visa sig vara till viss del aktörscentrerad då jag kommer studera framförallt 

två olika aktörer i konflikten kring gruvprojektet. Främst blir dock studien idécentrerad då 

mycket fokus läggs på att studera de olika aktörernas idéer och åsikter som läggs fram i den 

offentliga debatten.  

 

2.1 Metodreflektion 

Bergström och Boréus tar i sin bok Textens mening och makt upp att det finns en rad olika idé 

och ideologianalyser. Den som förmodligen är närmast besläktad med den innehållsliga 

idéanalysen är den funktionella idéanalysen. Som jag tidigare nämnt har den innehållsliga 

idéanalysen som syfte att pröva giltigheten i aktuella idéer. Den funktionella idéanalysens 

syfte är istället att förklara olika aktörers omfattande av idéerna. Metoden fokuserar också 

mer på idéernas ursprung. Forskaren söker i första hand orsaksförklaringar till idéers eller 

ideologiers förekomst. Tillvägagångssättet leder ofta vidare till andra frågor om hur sociala 

strukturer påverkar individers uppfattningar vilket i sin tur kan påverka hela sociala kontext
38

. 

Den funktionella idéanalysen syftar till att undersöka politiska idéers ursprung, vilken 

spridning de har eller för deras konsekvenser. Men då denna studie har som syfte att just 

analysera och sedan pröva hållbarheten i idéer och argument, samt pröva argumentationen och 

aktörernas idéers ”bärkraft” passar den innehållsliga idéanalysen bättre.  

 

2.2 Avgränsningar 

Studien har begränsats till en analys av hur debatten alltså sett ut i främst, Östgöta-

Correspondenten, Jnytt och Jönköpings Posten. Anledningen till detta är att det är dessa 

tidningar som mest intensivt följt debatten och som även till stor utsträckning är förankrade 

                                                 
36

 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 13 
37

 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 14 
38

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt, s. 155-159 
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rent geografiskt till angelägenheten. I viss mån har jag även följt hur debatten utspelat sig i 

rikstäckande medier så som SVT och SR, dock har jag tvingats avgränsa underlaget för 

studien av hänsyn till den utsatta tidsperioden och andra naturliga begränsningar.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet definieras i Esaiasson m.fl. bok Metodpraktikan som följande 

”överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikatorer, frånvaro av 

systematiska fel eller att vi mäter det vi påstår att vi mäter”.
39

 Det handlar alltså om att 

tydligöra och förklara de begrepp jag använder så felfritt som möjligt, för att undvika 

missförstånd.
40

 Systematiska fel är en av de faktorerna som kan hota reliabiliteten för en 

rapport mest. De kan leda till inkorrekt dragna slutsatser vilket helt rubbar bilden av 

reliabilitet för arbetet.
41

 Att mäta det som påstås mätas handlar i grund och botten om att följa 

syftet och de frågeställningarna som ställts upp som grund för hela arbetet. Detta finns också i 

åtanke under hela arbetets gång. 

 

2.4 Källor och Källkritik 

Analysen av hur debatten kring Norra Kärr har sett ut görs på ett så konkret och exakt sätt 

som möjligt, genom att använda material från relevanta artiklar, från relevanta källor.  

 

Bakgrundsinformationen har jag baserat på källor från myndigheter, vetenskapliga rapporter 

och även boken Energy systems and sustainability: power for a sustainable future av Everett, 

Bob m.fl. Material och information från Myndigheter och EU bör vara pålitlig faktamässigt, 

dock har även dessa aktörer intressen som gör att objektiviteten kan vackla, då givetvis även 

de har intresse för gruvprojektet. Litteratur kring ämnet som använts bör också vara pålitliga 

då författarna är belästa inom ämnet och mycket är skrivet i undervisningssyfte vilket innebär 

att de bör byggas på korrekt fakta. 

                                                 
39

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan s. 57 
40

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan s. 58 
41

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan s. 63 
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4. Teori och vetenskaplig utgångspunkt 

Poängen med teorianknytningen är att koppla denna specifika uppsats till en mer generell 

diskussion och ett vidare perspektiv, vilket skapar en större förståelse för 

forskningsområdet
42

.   

 

Debatten kring gruvan i Norra Kärr är en mycket komplicerad angelägenhet, det handlar om 

ett gruvprojekt som kan generera metaller som i sin tur är en förutsättning för modern 

förnybar energi. Denna uppsats närmar sig därför konflikten mellan teknisk modernisering 

och miljöhänsyn utifrån perspektivet ”ekologisk modernisering”. Teorin utvecklades under 

mitten på 1980 talet som en reaktion på att tidigare inrättade miljöpolitiska regleringar inte 

längre var effektiva för dagens miljöproblem
43

. Ekologisk modernisering innebär en 

omvärdering av sambandet mellan ekologi och ekonomisk tillväxt
44

. Teorin ekologisk 

modernisering är både normativ och analytisk
45

 och kan sammanfattas i följande fyra punkter. 

- Ekonomisk tillväxt och ekologiskt ansvar står inte i motsättning till varandra, utan 

båda målen kan uppnås samtidigt. 

- Organisationer har lärt av industrisamhällets erfarenheter, lyssnat på miljörörelsens 

kritik och börjar internalisera ett ekologiskt ansvar. 

- Genom lagstiftning skapar staten förutsättningar för tekniska innovationer och grön 

teknik, och via ett utbrett miljötänkande bland företag, myndigheter och allmänhet 

skapas grunden för utveckling av frivilliga regleringar som miljömärkning och 

miljöledningssystem.  

- Samhället kommer till rätta med dagens miljöproblem genom att använda renare, mer 

effektiv och mindre resurskrävande teknik
46

.  

Teorin menar att industrisamhället orsakat många miljöproblem, men det finns tekniska och 

administrativa lösningar på nästan alla miljöproblem, som kan förverkligas utan att samhällets 

ekonomiska utveckling behöver skadas. Tvärtom skapar ett utbrett miljömedvetande nya 

möjligheter för nya innovationer och ekonomisk tillväxt. Bättre teknik, högre effektivitet och 

                                                 
42

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara, s.44 
43

 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran, Miljösociologi, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 66 
44

 Linderström, Magnus, Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: en analys av LO, SAF, 

Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s. 6 
45

 Ibid. 
46

 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran, Miljösociologi, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 66 
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rationalitet är lösningen på miljöfrågan
47

. Idén menar att miljöproblemen går att åtgärda 

genom ytterligare modernisering av samhället.
48

 Ekologisk modernisering är alltså en teori 

som väver in ekologi i samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Miljöhänsyn och 

tillväxtpolitik som tidigare ansågs sätta gränser för varandra, anses nu snarare som att de utgör 

förutsättningar för varandra
49

. Detta ses generellt som en mer förebyggande miljöpolitik, man 

kan se teorin i viss mån som en form av försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren 

betalar och principen om att tillämpa bästa tillgängliga teknik
50

. Ekologisk modernisering 

innebär alltså en ideologisk kompromiss mellan miljö och tillväxtintressen. Denna 

teoribildning blir relevant i uppsatskontexten då både Tasman såväl som EU och myndigheter 

argumenterar mycket enligt ekologisk modernisering. Även ARV tillviss del. Det blir dock en 

låsning i och med ARV:s motstånd till gruvan men inte dess innehåll. ARV förespråkar 

försiktighetsprincipen i gruvdebatten, det blir dock en avvägning av när och var linjen 

passeras. Ska man vara så försiktigt så att man inte bryter några jordartsmetaller någonstans? 

Då tvingas samhället tillbaka till ett primitivare samhälle utan modern teknologi. Eller ska 

man istället vara lite mindre försiktig och utvinna metallerna på ett så säkert vis som möjliga. 

Detta är frågor som behandlas inom teorin: ekologisk modernisering, försiktig, men inte för 

försiktig.  Med i beräkning finns givetvis att teoribildningen och forskarens perspektiv eller 

”glasögon” påverkar och genomsyrar forskningsresultatet
51

. 

 

 

4.1 Tidigare forskning 

Inom miljöområdet finns det en mängd debatter som givetvis också analyserats och tolkats 

likt den analys som denna uppsats genomför. Ett exempel på tidigare forskning är Jonas 

Anshelms bok Kampen om klimatet – Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Forskaren 

studerar den svenska klimatdebatten mellan 2006-2009, där frågan om globala 

klimatförändringar går från att vara en icke-fråga till att genomsyras av en apokalyptisk 

stämning och bli en oerhört viktig fråga
52

. Precis som vid gruvprojektet i Norra Kärr förändras 

                                                 
47

 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran, Miljösociologi, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 66-67 
48

 Ibid. 
49

 Linderström, Magnus, Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: en analys av LO, SAF, 

Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s. 22 
50

 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran, Miljösociologi, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 66 
51

 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 22 
52

Anshelm, Jonas, Kampen om klimatet: miljöpolitiska strider i Sverige S. 12 
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ständigt det vetenskapliga materialet med tiden vilket även förändrar debatten. Likt Anshelms 

bok är denna uppsats till för dem som, istället för att skrika sig hesa, vill förstå debatten. Ett 

annat exempel, som visserligen studerar en längre tidsperiod, är boken Bergsäkert eller 

våghalsigt? Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, 

av samma författare. Även denna bok studerar den offentliga debatten. Denna gång är 

sakfrågan kärnavfall. Precis som i många andra fall återkommer tillståndet här till att debatten 

tvingas förändras med tiden, till följd av att den bakomliggande vetenskapen förändras. Detta 

är alltså bara två av väldigt många exempel på liknande studier, det finns mycket omfattande 

forskning om olika miljökonflikter och miljödebatter.   

 

En tidigare studie som också berör ”ekologisk modernisering” till stor utsträckning är Magnus 

Linderströms bok Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: En analys av LO, SAF, 

industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000. Boken avhandlar miljödiskursen utifrån ett 

aktörsperspektiv, den rekonstruerar och analyserar hur olika aktörer ”sett på” miljöfrågorna 

och hur synen förändrats över perioden 1965-2000
53

.  

 

5. Samhällsrelevans 

Mitt ämne är en intressant och relevant forskningsfråga då dessa sällsynta 

jordartsmetallgruvor är väldigt omdiskuterade, inte minst gruvan i Norra Kärr med tanke på 

dess säregna geografiska läge. Att öppna en gruva är mycket ekonomiskt gynnsamt inte minst 

då det genererar arbetsmöjligheter. Sådana här gruvdrifter innebär dock stor miljöförstöring 

beroende på dess landskapliga förutsättningar. Men samtidigt står vissa av de 

jordartsmetallerna som finns i Norra Kärr på EU:s lista för kritiska och strategiska metaller 

och mineraler som kommer vara en bristvara i framtiden, därför blir en potentiell gruvdrift 

ändå exceptionellt intressant.
54
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 Linderström, Magnus, Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: en analys av LO, SAF, 

Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s. 23 
54
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Dessa sällsynta jordartsmetaller blir en allt större grund för att vårt samhälle skall kunna ”gå 

runt” tekniskt sett. Forskningsfrågan är rent statsvetenskapligt intressant då den direkt kopplas 

till hur samhället fungerar både lokalt och globalt. Frågorna kring sällsynta jordartsmetaller är 

redan ett utbrett omdiskuterat ämne inom politiska områden runt om i världen. Frågan är 

starkt kopplad till politik och samhällsfrågor eftersom den belyser i första hand hur opinionen 

för och emot gruvprojektet framställs i media, och hur de olika parterna och aktörerna lägger 

fram sina argument i frågan. Jag kommer analysera den konflikt som uppstått mellan starka 

aktörer, med olika starka politiska åsikter. 

 

6.  Resultat/Emperi 

I det här kapitlet redogörs arbetet utifrån de ramar uppsatsen begränsats till. På ett så utförligt 

sätt som möjligt skildras den offentliga diskursen och konflikten som uppstått i och med 

planerna på gruvdrift i Norra Kärr. De huvudsakliga aktörerna som studerats är som tidigare 

nämnt Tasman Metals AB och Aktion Rädda Vättern. Självklart finns det även mindre 

intressegrupper lokalt och på nationella plan som givetvis även de räknas med i analysen då 

de är av betydelse för konfliktens helhet.  

 

Opinion mot gruvdrift i Norra Kärr kom igång på riktigt 2011 i samband med att ARV 

(Aktion Rädda Vättern) startades. Till en början startade organisationen som en motreaktion 

på försvarets planer på utökad militärträning över Vättern, men snabbt fann man att det fanns 

fler hot mot den uråldriga vattenreserven. Innan organisationen ARV hade etablerats fullt ut 

fanns det andra kritiska röster mot planer på gruvdrift. I samband med utvidgandet (från 

Jönköpings Län in i Ödeshögs kommun) av undersökningsområdet i början på 2011 beskriver 

Ödeshögs kommuns dåvarande kommunalråd Magnus Oscarsson (KD) i Östgöta-

Correspondenten kommunens och befolkningens oro över gruvdrift så nära inpå Vättern. Han 

säger till Östgöta-Correspondenten ”Folk i bygden är väldigt bekymrade och ser med rädsla 

på det här”
55

. De tveksamma rösterna från kommunen fortsätter sedan, och i mars 2011 

skriver Östgöta-Correspondenten att ”Ödeshögs kommun inte vill ha någon gruvdrift i Norra 

Kärr”. Detta grundar sig då i en motreaktion från kommunen mot att SGU (Sveriges 
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Geologiska Undersökning) ville utvidga riksintresset som redan finns vid det småländska 

gränslandet nu även in i Ödeshögs kommun.
56

 Under 2011 när provborrningarna alltså pågått 

i nästan två år är den offentliga debatten fortfarande mycket blygsam. Det enda man som 

intresserad hör om Norra Kärr är från rikstäckande källor som SVT eller SR där man mer eller 

mindre bara nämner metall och mineralfyndet, på ett mycket positivt och förhoppningsfullt 

sätt. Samma år som Magnus Oscarssons uttalanden i Östgöta-Correspondenten, fast i 

november, omnämns gruvan återigen av Östgöta-Correspondenten. En artikel den 29 

november kan man se som ett svar på Ödeshögs negativa inställning från Tasman Metals AB. 

De första provborrningarna är vid det här lagt klara och Folke Söderström (Dåvarande VD för 

Tasman) säger i Östgöta-Correspondenten: ”Fyndigheten är värd många miljarder kronor. 

Den kan skapa hundratals nya jobb som i sin tur genererar fler arbeten inom andra 

näringar”. Detta är bara en av de många ”positiva” aspekter som tags upp i Östgöta-

Correspondenten artikel. De nämner bland annat att det är en av världens fyra största och 

finaste fyndigheter, att platsen har mycket låg halt av radioaktivitet och bra tillgång till 

infrastruktur vilket skulle göra gruvan extra effektiv och gynnsam. Han säger också att 

fyndigheten kan räcka i över 40 år och förmodligen mycket längre än så
57

. Även i Jnytt uttalar 

sig Tasman, denna gång deras Geolog Magnus Leijd som säger ”Jag tror att det här kan bli 

väldigt positivt för regionen på sikt i och med att det här är framtidsmetaller och att 

tillgången till de här metallerna är dålig”
58

. Redan i en inledande ”beskrivning” av gruvan 

lägger Tasman, dels via deras VD men också deras geolog fram argument som snarare 

grundar sig i affärsintressen än saklighet. Att starta en gruva är nämligen ett mycket riskfullt 

projekt både ekonomiskt och miljömässigt. Det finns flera exempel på gruvprojekt som bara 

på några år fått lägga ner tillföljd av ekonomiska besvär eller miljömässiga katastrofer. Ett 

exempel på en gruva som tvingats lägga ner av ekonomiska besvär är företaget Northland 

Resources gruva i Pajala i norra Sverige. Northland Resources hade långsiktiga planer i 

järnmalmsgruvan men bara efter ett år tvingades de lägga ner. Anledningen var att 

världsmarknadspriset på järnmalm sjönk med över 40 % vilket helt plötsligt gjorde projektet 

olönsamt. Nedläggningen fick enorma konsekvenser inte minst för Pajalainvånarna. Cirka 
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1500 av Pajalas 6300 invånare var direkt eller indirekt beroende av gruvbolaget
59

. I och med 

att Kina idag har monopol på marknaden av jordartsmetaller så styr de även världsmarknaden, 

detta betyder att oavsett hur ”bra” en prognos ser ut i dagsläget så ger det inga garantier för 

hur marknaden för några mineraler och metaller kan se ut om några år.     

 

Vid slutet av 2011 hölls ett informationsmöte för allmänheten utanför Gränna där bland annat 

organisationen Fältbiologerna och ARV föreläste om potentiella risker som finns med denna 

sortens gruvdrift så nära inpå Vättern. I deras informationsbrev skriver de bland annat att 

”Norra kärr är den absolut sämsta tänkbara plats i hela Sverige att anlägga den här typen av 

gruva på.” lite längre ner i dokumentet betonar de också riskerna vid utvinning: ”Enorma 

mängder kemikalier ska hanteras vid gruva och risken för läckage är inte en risk utan ett 

faktum. Experter på dammanläggningar är eniga om att alla dammar läcker, hela tiden. 

Tasmans dammar kommer också att läcka”
60

. Utöver detta framhåller de att Tasman inte har 

erfarenhet på området och menar att Norra Kärr kommer att bli ett gigantiskt kemiexperiment. 

Sedan jämför de också gruvan vid ett liknande projekt i Finland, nämligen 

”Tallvivaaragruvan”. En gruva där den omgivande miljön på cirka 7-8 mils radie blivit 

otroligt miljöförstörd tillföljd av att Uran och Torium negativt påverkat vattnet runt omkring 

gruvan. ARV och fältbiologerna Östergötland skriver i sitt informationsbrev ”Vid Norra kärr 

finns något högre halter av Uran och Torium än vid Tallvivaaragruvan i Finland. Tasman 

hävdar att Uranet och Toriumet inte är något problem vid Norra kärr”
61

. Ett argument från 

opinionen som med tiden tonas ned, detta sistnämnda påstående har de nämligen ingen grund 

för, uranhalten i Tallvivaaragruvan ligger på cirka 15-20 ppm
62

 vilket är snäppet över halten i 

Norra Kärr. Oavsett detta så fortsätter dock jämförelsen och erfarenheterna från finska gruvan 

vara ett starkt argument mot gruvdrift i Norra Kärr. En jämförelse som dock blir lite som att 

jämföra äpple med päron, Tallvivaaragruvan skiljer sig nämligen från Norra Kärr på ett flertal 

plan. I Tallvivaara utvinns i förstahand Nickel men gruvan är också en av Europas största 

urangruvor, dessutom skiljer sig själva brytningsprocessen från Norra Kärr. Gruvan har under 

åren haft enorma miljömässiga problem, dammar har läckt och kollapsat och uran och 
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tungmetaller har läckt ut och förpestat närområdet
63

. ARV menar att om dammarna läcker där 

så kommer de självklart också läcka i Norra Kärr oavsett hur brytningsprocessen ser ut. 

Varken Tasman eller ARV kan givetvis inte förutse framtiden och säga om dammarna 

kommer läcka eller inte, samtidigt ligger det självklar i ARV:s intresse att jämföra med något 

och visa på de olika riskerna för vad som kan hända.  

 

Under 2012 fortsätter Tasman sina provborrningar och publicerar inget förrän början på 

september då resultat från provborrningarna så småningom kan fastställas. På den andra 

flanken arbetar framförallt ARV med informationsmöten, protestlistor och flygblad mot 

gruvprojektet. Detta i samband med att ämnet blir mer och mer aktuellt som 

forskningsområde. I mars 2012 publiceras en debattartikel vid namn ”Vindkraften har också 

sin uranbrytning” i tidningen NyTeknik av forskare från Uppsala universitet (Mikael Höök och 

Hanna Vikström) Artikeln blir lite startpunkten på en fullskalig debatt kring gruvan i Norra 

Kärr. Debattartikeln tar upp de negativa sidorna som finns med vårt högteknologiska 

samhälle, eller som de själva säger det i artikeln: ”den svarta grunden som vår ”gröna” 

energi vilar på”. De beskriver förekomsten av uran och torium i samband med brytningen av 

jordartsmetaller och nämner även tidigare gruvor som tvingats stänga på grund av 

miljöförstöring. Artikeln beskriver betydelsen av jordartsmetaller men beskriver även den 

problematiska brytningen av dessa, ”Detta gör att i princip alla negativa aspekter som 

Naturskyddsföreningen tar upp angående uranbrytning även är aktuella i neodymbrytning 

och därför påverkar neodymbaserad ”grön” energiteknik”. Mot slutet av artikeln tar de också 

upp dagens situation med Kina som monopolist på marknaden och frågar sig om man 

verkligen kan basera sin framtid på Kina som enda producent eller om man kanske behöver 

tänka annorlunda
64

. Artikeln har sedan den publicerades ofta blivit nyttjad främst av 

opinionen mot gruvan som argument och belägg på miljöförstöring i samband med sådan 

gruvdrift. ARV använder sig bland annat av artikeln på deras hemsida när de beskriver och 

förklara de negativa aspekterna av projektet i Norra Kärr. Dock ger artikeln också utryck för 

hur pass viktiga dessa metaller är och att vi behöver utvinna dem någonstans.   
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I oktober 2012 uttalar sig återigen Magnus Oscarsson om gruvan i Östgöta-Correspondenten, 

denna gång på ett lite mer positivt sätt. Gruvan beräknas vid detta tillfälle enligt Tasmans 

rapport att kunna skapa upp emot 2000 jobb
65

 vilket självklart då blir lockande för en sådan 

befolkningsfattig kommun som Ödeshög. Samtidigt betonar Magnus att jobbmöjligheterna är 

åtråvärda men inte till vilket pris som helst, han säger till Östgöta-Correspondenten ”Jobben, 

det är den positiva biten, men det får inte ske genom att Vättern förstörs och att göra våld på 

vår miljö. Så får det helt enkelt inte bli”
66

. Här kan vi tydligt tyda att Tasmans lockbete om 

nya jobbtillfällen och ett ”lyft” för hela regionen har gjort sitt. Trots att grunden för 

argumentet om jobbtillfällen egentligen kan rinna ut i sanden vilken dag som helst i och med 

att världsmarknadspriset ständigt skiftar och är i händerna på diktaturen Kina.    

 

I samtid med detta samlar ARV tillsammans med andra organisatörer till stora manifestationer 

i Stockholm där aktivister protesterar mot olika gruvprojekt som pågår runt om i landet. 

Aktivisterna menar då att Sverige skänker bort sina mineraltillgångar till utländska företag. På 

agendan denna gång är återigen även Tallvivaaragruvan med dess miljöskandal.
67

  Tasman 

som fortfarande hållit sig mer eller mindre i bakgrunden publicerar nu några av sina första 

inlägg på sin hemsida. De visar på de ekonomiska vinsterna som finns med Gruvan, enligt 

deras rapporter kommer gruvan kunna fylla Sveriges och stora delar av EU:s behov av dessa 

metaller
68

. De informerar också om sin ansökan till länsstyrelsen om 

bearbetningskoncenssion
69

 till fyndigheten. Länsstyrelsen svar på koncessionen blir 

”Gruvbrytning i Norra Kärr på gränsen till Småland kan godkännas om Vätterns 

vattenkvalitet inte blir sämre. Ett annat villkor är också att några brister åtgärdas i 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).” Alltså, så länge Tasman kan garantera Vätterns 

kvalitet så beviljas koncessionen. Länsstyrelsen tar heller inte ställning om det skulle vara 

möjligt eller omöjligt utan låter Tasman själva visa på om de kan rena vattnet. Även i 

Östgöta-Correspondenten publiceras denna process där Tasman återigen står mot ARV i 

frågan. Artikeln beskriver hur ARV menar att vattnet från gruvan garanterat kommer 

innehålla höjda halter av radioaktiva ämnen medan Tasman menar att de i sådana fall enbart 
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skulle vara ”bakgrundsvärden”
70

. De båda aktörerna står här med argument som inte leder 

någon vart. Ingen kan i detta läge garantera vare sig det ena eller det andra. Varje gruva har 

sina egna geologiska förutsättningar vilket ger olika förutsättningar rent miljömässigt. Dock 

finns mer historiska fall där omfattande miljökatastrofer har skett i samband med brytning av 

jordartsmetaller. Exemplen är många, det har funnits projekt i bland annat Australien, 

Brasilien och USA. Den amerikanska gruvan Mountain Pass dominerade världsproduktionen 

under 1990-talet, gruvan tvingades dock att stängas 2002, just pågrund av miljöförstöring
71

.       

 

När debatten nu tagit fart på riktigt skriver Fältbiologerna Östergötland en debattartikel i 

Östgöta-Correspondenten. De inleder med att konstatera hur viktig Vättern verkligen är, 

300 000 tar sitt dricksvatten därifrån och det är Europas femte största dricksvattentäckt. De 

betonar också att vattnet är relativt näringsfattigt vilket skulle göra det extra känsligt för 

näringsämnen och miljögifter. Med detta menar de att det knappast finns ett mer olägligt ställe 

än just Norra Kärr att bedriva gruvdrift. I artikeln tar de även upp delar som återfinns i Mikael 

Höök och Hanna Vikströms tidigare nämnda artikel. Fältbiologerna sågar nu också Tasmans 

rapporter om 60 års fullt fungerande gruvdrift, de menar att det kvittar om projektet pågår i 60 

eller 20 år, det kommer ändå inte vara värt om Vätterns vatten blir odrickbart. Mot slutet av 

artikeln skriver debattörerna från Fältbiologerna ”Vi står vid ett vägskäl. Ett par årtiondens 

jobbtillfällen och ett utländskt företags vinstintressen vägs mot rent vatten, naturvärden och 

ansvar för framtiden. Vi unga undrar: vad vill vi egentligen lämna efter oss till kommande 

generationer?”.
72

 Just detta blir en väldigt intressant bedömningsfråga då metallerna är en 

förutsättning för att skapa modernare förnybar energi men samtidigt krävs då 

miljöproblematisk brytning. Detta är något Henning Holmström VD på Tasman tar fasta på i 

sitt svar några dagar senare i samma tidning. Holmströms artikel inleds med ”Metaller som 

kan komma att utvinnas i Norra Kärr bidrar till en mer hållbar värld”. Han fortsätter med att 

markera att dessa metaller är en förutsättning för såväl lågenergilampor som hybridbilar etc. 

Återigen tar han upp de 2000 jobbmöjligheterna som kommer kunna skapas och ge ett lyft för 

hela regionen. På ett bekräftande sätt säger han också att han är glad att det börjar bli debatt 
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på riktigt om den gruva de i sinom tid hoppas kunna öppna
73

. Den intressanta paradoxen som 

nu uppstår är att man som miljömedveten motståndare till gruvan sätter sig emot brytning av 

jordartsmetaller vilka egentligen alltså är en förutsättning för modern grön energi. Återigen 

genomsyrar okunskapen debatten Som tidigare nämnts används dessa jordartsmetaller i allt 

från vindkraft, solceller till el- och hybridbilar etc. Nu uppstår då situationen att 

miljöaktivister är emot gruvan men inte det som finns i gruvan. Detta är ett markant problem 

som motståndarna till gruvan står inför. Med ett sådant här tänk och ställningstagande riskerar 

de att hamna i en ”Nimby situation” (Not in my backyard). Ut ur situationen finns det 

egentligen bara två vägar; antingen så omfamnar och accepterar man sin ”Nimby-sits” och 

med andra ord säger att de vill ha metallerna men vill lägga den miljöfarliga gruvan i 

Norrland (eller någon annanstans) istället, så de slipper tänka på de negativa delarna. I en 

sådan här situation är det dock lätt att bli kritiserad, det blir en paradox, man låter inte direkt 

trovärdigt om man helt egoistiskt vill äta kakan men inte hjälpa till att baka den. Det andra 

alternativet att hantera situationen på hade varit att gå djupare ner i de ekologiska tankarna, 

nämligen till en ”niaby” situation (Not in anyone’s backyard). Detta skulle i sammanhanget 

alltså betyda att man fullständigt var emot brytning av jordartsmetaller överhuvudtaget. Det 

hade alltså betytt att man också var emot modern teknik och istället mena att det finns 

viktigare aspekter än så, närmare bestämt miljön och planetens välmående. Den som 

argumenterar utifrån en ”niaby” sits i debatten hade alltså menat att modern teknik inte kan gå 

i linje med ekologi. Problemet för ARV är alltså att om de ställer sig i en ”nimby” sits får de 

problem med att folk inte tar dem som trovärdiga och stöttar dem därmed inte. Det är också 

ett ställningstagande som blir mycket svårt att försvara. Samtidigt blir det svårt för dem att 

ställa sig bakom en ”niaby” sits då dessa metaller är oerhört viktiga för bland annat förnybara 

energiformer. ARV har ingen lösning på denna komplicerade situation utan försöker istället 

tysta ned och helst inte prata om denna ”deldebatt”. 

 

Efter ett år där en opinion mot gruvan börjat etablera sig och organisera sig allt mer så börjar 

Tasman AB med att försöka avfärda eller i alla fall lugna opinionen. Tasman har nu gjort klart 

sin bedömning (begärd av Länsstyrelsen) om gruvan kommer skada Vätterns vatten eller inte, 

svaret blev självklart; nej. I en artikel publicerad av SVT i mitten på januari 2013 avfärdar 

därför Tasman alla misstankar om att gruvan skulle kunna skada Vätterns vatten. SVT:s 
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Lennart Broman återberättar Tasmans rapport där de berättar att gruvan varken kommer störa 

trafiken på E4:an, skada vattendrag eller närliggande sjöar och det finns heller ingen risk för 

att tungmetaller eller radioaktiva ämnen skulle kunna läcka ut i Vättern. Att det inte skulle 

finnas någon risk är en grov överdrift. Det ligger givetvis i Tasmans intresse att tona ner 

miljöriskerna med gruvan men självklart kan ingen garantera varken det ena eller andra. 

Vetenskaplig information förändras ständigt och det blir av Tasman väldigt godtyckligt att 

mena att det inte finns några risker. Det finns mängder av exempel på där en vetenskaplig 

sanning tvingat vika sig för en annan. Ett exempel är den ”vetenskapliga” synen på kärnavfall 

från kärnkraftverk. Under 1950-talet bedömdes kärnavfall som farligt och tvunget att förvaras 

oåtkomligt för människor i mindre än hundra år. Under 1960-talet gjorde man omvärderingar 

och räknade istället med tusen år. Snart därefter bedömde man istället att kärnavfallet borde 

förvaras oåtkomligt i hundra tusentals år, därefter kom ny teknik som åter drog ner 

bedömningen till tusen år
74

. Även i Norra Kärr kan förhållandena och de vetenskapliga 

slutsatserna förändra sig med tiden vilket gör det mycket besvärligt att garantera någonting 

vad gäller miljöriskerna. Utöver fallet med kärnavfall finns det alltså otaliga exempel där 

vetenskapen först sagt en sak, som senare visat sig vara en missbedömning. Det finns två 

utredningar vid namn ”Late lessons from early warnings” sammanställda av ”European 

Environment Agency” som radar upp en rad olika exempel där gamla ”sanningar” visat sig 

vara slående missbedömningar. I vissa av fallen som ”European Environment Agency” 

nämner kan det handla om produkter eller medel som först ansågs vara revolutionerande 

innovationer men som i längden allvarligt skadade både natur och människa
75

 
76

.  

 

Efter Tasmans redovisningar har Länsstyrelsen nu en månad på sig att avgöra om Tasman 

skall beviljas koncessionen eller inte, sedan skickas ärendet vidare till bergstaten
77

. I samma 

veva hålls informationsmöten i regionen där ARV:s dåvarande företrädare Johan Elwing 

uttalar sig som följande ”Tasman har bara ett enda syfte, att göra utredningen så lönsam att 

de kan få ut en miljard kronor per år. Aktionsgruppen Rädda Vätterns främsta syfte är att 
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behålla vattentäkten intakt,”
78

. Det kommer också förslag från medborgare om att göra 

Vättern till nationalpark vilket skulle göra det betydligt besvärligare för Bergstaten att kunna 

bevilja Tasmans tillstånd
79

. Trots mycket motstånd beviljar myndigheten Bergstaten Tasmans 

rapport och beviljar koncessionstillståndet i 25 år. Johan Elwing kommenterar Bergstatens 

beslut i en intervju med SVT, där han menar att han inte är förvånad över beslutet utan att han 

visste att det skulle gå åt det här hållet. På frågan om de tänker överklaga beslutet svarar 

Elwing, ”Vi kommer att göra allt vi kan för att stoppa det här”
80

. I samband med Bergstatens 

beslut skickas även en rad olika insändare från engagerade individer in till både Östgöta-

Correspondenten så väl som Jnytt med argument både för men främst emot gruvprojektet. I 

slutet av juni hade dryga 80 överklaganden på Bergstatens beviljande lämnats in till 

regeringen. Tasmans vd menar att han inte är det minsta förvånad, i en artikel i Östgöta-

Correspondenten
 81

. Trots överklagandena som kan stanna upp processen ansöker Tasman om 

att få börja provspränga innan överklagandena överlagts. ARV går då direkt till ”motattack” 

och anger flera skäl till varför de bör vänta med att ge Tasman tillståndet. Dessutom har ARV 

vid det här laget samlat in över 2000 namnunderskrifter mot gruvan. De menar i en artikel i 

Östgöta-Correspondenten att om Tasman beviljas tillståndet kan det tolkas som att 

Länsstyrelsen inte förhåller sig opartisk i frågan. I samma artikel vill de även understryka att 

Länsstyrelsen bör ha i åtanke att det är en mycket stark folkopinion mot gruvprojektet
82

. 

Dessa tankar om myndigheters opartiskhet kan i viss mån betraktas som befogade, i alla fall 

om man ser till den svenska minerallagstiftningen. Sverige har nämligen en mycket generös 

minerallag som ger nationella och internationella företag goda förutsättningar att starta gruvor 

i Sverige. Precis som den svenska konsumentköplagen gagnar konsumenter så gagnar 

minerallagen gruvbolag. Lagen har därmed blivit mycket kritiserad genom åren, både från 

miljöorganisationer men också från FN. Kritiken från FN ligger i att den svenska 

minerallagen inte tar tillräckligt stor hänsyn till landområden rent miljö och klimatmässigt, 
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men också att den mer eller mindre också kör över samernas intressen och deras rätt till 

landområden uppe i norra Sverige
83

.           

 

Tasman VD, Henning Holmström ger snart replik på denna rad av protester och argument mot 

gruvan. Den 6:e augusti 2013 skriver Henning Holmström i Östgöta-Correspondenten under 

rubriken ”Metodisk spridning av felaktig fakta”. I artikeln tar Henning, som vid det här laget 

fått öknamnet ”Henning Penning”, upp, att det handlar om att acceptera den demokratiska 

ordningen och även respektera de beslut som granskande myndigheter fattar. Han fortsätter 

sedan med olika exempel på ”felaktiga” argument, ”Argumenten har varit allt ifrån att gruvan 

kommer att förstöra Vätterns vatten till att dagbrottet blir lika stort som Omberg, att vi ska 

bedriva brytning av uran, och att vi mutar oss fram.”
84

. Han tar också upp jämförelserna 

mellan gruvorna i Finland och i Kina som han menar att aktivister felaktigt, utan grund spridit 

i syfte att forma opinion emot dem. Sedan betonar han det positiva stöd de fått från Sverige, 

utomlands och även EU vilket han menar tydligt klargör att myndigheter och experter tror på 

projektet. Henning Holmström avslutar sedan artikeln med att återigen proklamera de 

jobbmöjligheterna projektet skulle ge. Han ser projektet som av stor betydelse både regionalt 

och nationellt inte minst av det faktum att nyteknik kräver dessa metaller. Dessutom vill han 

fastslå att projektet är ett av de miljövänligaste i världen, med detta sagt fullbordar han 

artikeln med orden ”Just därför menar vi att metallerna ska brytas just här. Allt annat vore 

konstigt.”
85

. Henning Holmström gör här återigen ett försök att lugna opinionen, han försöker 

belysa de argument som opinionen tagit upp utan vetenskaplig grund. I inlägget vädjar 

Henning om saklighet från opinionens sida i debatten, som om Tasman själva bedrivit en 

oklanderlig kampanj. 

 

ARV med Johan Elwing i spetsen ger strax därefter replik på Holmströms anklagelser om 

”felaktig fakta”.  Elwing menar för det första att Tasman själva försöker vilja avgöra vad som 

är korrekt fakta, Elwing betonar också vikten vid yttrandefrihetsordningen och bara för att en 

myndighet fattar beslut betyder det inte att man alltid ska citat ”rätta sig i ledet och vara 
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tysta”
86

 som Holmström kan uppfattas mena i sin artikel. Elwing menar att gruvan snarare 

skulle skada både lokalt och regionalt än vara ett ”lyft”, boende i närheten kan tvingas flytta 

och regionalt sett är folk oroliga för sitt dricksvatten. Med detta sagt tillägger han också att det 

är en mycket märklig attityd av Henning Holmström att dessutom kräva att människor som är 

oroliga även ska vara tysta. Elwing konstaterar slutligen att fakta ständigt ändras när ny 

information och rapporter kommer fram vilket kan göra det svårt att urskilja korrekt från 

felaktig fakta. Dessutom tillägger han att vid ett tillfälle hade Tasman på sin egen hemsida tre 

olika uppgifter om uranhalterna i berget där ingen av dem stämde. Han avslutar repliken med 

orden ”Med hänsyn till ovanstående ter sig Tasmans insändare som märklig.”.
87

          

 

När Tasman sedan fick sitt tillstånd för provborrningarna i början på september 2013 gick 

Fältbiologerna Östergötland tillsammans med ARV ut i demonstration mot gruvplanerna. Ett 

hundratal personer demonstrerade aktivt på Hovrättstorget i Jönköping. I samband med 

demonstrationerna säger Elwing till SVT, ”Gruvbolagen har en extremt stark makt över 

lokalsamhället. Det går inte att som privatperson, grupp eller kommun sätta dig emot en 

sådan här sak när kvarnarna väl börjar mala, säger Johan Elwing. Det är fullständigt 

vansinnigt och odemokratiskt att man inte ska kunna påverka sin närmiljö.”
88

 Återigen ser vi 

här hur minerallagen tas upp av Elwing som menar att lagen tycks kunna köra över de 

geografiskt drabbade människorna för statens intresse. Även Jnytt är på plats och får ett ord 

med ordförande Elwing där han säger ”Vi måste agera nu för att det ska hända något”
89

. 

Även i Jnytt lägger Elwing fokus på den odemokratiska situationen som han kallar ett David 

mot Goliat scenario. På frågan om vad de vill uppnå med demonstrationen svarar Elwing ”Att 

politiker och myndigheter får ytterligare en påminnelse om att minerallagen inte fungerar. 

Det här börjar bli en stor fråga i Sverige, och folk måste vakna och få upp ögonen.”
90

. I 

denna veva skriver också ordförande från vänsterpartiet i länen Östergötland, Jönköping, 

Skaraborg och Örebro en insändare till Jnytt. Även de menar på att Sveriges miljölagstiftning 

måste ändras och att miljön givetvis skall bli ett minst lika viktigt intresse som försvaret eller 
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gruvbrytning som tycks kunna köra över miljöaspekterna
91

. I detta läge är alltså 

privatpersoner, organisationer, mobiliserade aktivister och även politiker motståndare till den 

omdiskuterade gruvan. Tasman kommenterar inte uppståndelsen. 

 

I mitten på september 2013 möter Östgöta-Correspondenten återigen Tasmans vd Henning 

Holmström. I intervjun beskriver Holmström att det finns större hinder för tillfället än 

miljölagarna och miljöaspekterna, marknadspriserna på REE har gått ner, mycket på grund av 

finanskrisen runt om i världen. Tasmans angelägenheter nu är snarare att hitta riskkapital och 

investerare än att bråka med Aktion Rädda Vättern. Om projektet ska bli av krävs det nu helt 

plötsligt en EU-lösning. Detta trots att Tasman bara för några månader sen talade om 2000 

jobbmöjligheter och en tillförlitlig gruvdrift i över 60 år. Nu vet man helt plötsligt inte längre 

om gruvan blir av. Detta visar tydligt på hur osaklighet genomsyrar debatten och det visar 

också på hur invecklat och instabilt det egentligen är att starta en gruvdrift. Även om en gruva 

nu startas tyder detta på hur oberäknelig framtiden är. Vad är det som säger att Norra Kärr 

inte drabbas av samma krissituation som uppe i Pajala och tvingas lägga ner efter bara något 

år? Världsmarknaden styr priserna på metaller och mineraler och vad det gäller 

jordartsmetaller så har diktaturen Kina en avgörande position. Trots detta har alltså Tasman 

tidigare gått ut och gett förhoppningar om 60 års gruvdrift, en mängd jobbtillfällen och ett 

”lyft” för hela regionen. Dock ser det ut som att en ”EU-lösning” kanske inte är långt borta 

med tanke på EU:s lista över kritiska metaller som det kommer vara brist på i framtiden
92

.  

 

Mot slutet av september 2013 håller ARV tillsammans med Olle Holmstrand (Professor på 

Chalmers) ett informationsmöte i Ödeshög där Östgöta-Correspondenten är på plats och 

kommenterar händelseförloppet. Mötet behandlar allmän information om gruvan, avfall, 

jobbmöjligheterna och även miljölagstiftningen. Enligt Holmstrands egna beräkningar utifrån 

Tasmans rapporter så blir avfallet under 40 års gruvdrift cirka 55 miljoner kubikmeter vilket 

skulle motsvara att fylla globen i Stockholm 90 gånger om. Han tar även upp miljöriskerna 

med denna sortens brytning och underminerar även Tasmans argument om nya jobbtillfällen 
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då han menar att minst lika många nuvarande arbetstillfällen försvinner med exploateringen
93

. 

Andra aktörer börjar nu också ifrågasätta Tasmans resonemang om 2000 nya jobbtillfällen. 

Miljöpolitiker från Grännaområdet skriver i en insändare till Jnytt att snacket om 2000 nya 

jobbtillfällen är extremt överdrivet om man ser till tidigare liknande gruvprojekt, ”En rimlig 

gissning är att gruvan i full drift sysselsätter 150-200 personer.” skriver de i Jnytt
94

. Första 

delen av det sistnämnda citatet är en bra återspegling av debatten i stort, ”en rimlig gissning”. 

Vid det här laget känns det som att vad som än sägs, om gruvprojektet i Norra Kärr, bara är 

just en rimlig gissning. Samtidigt kan man egentligen inte förvänta sig mer av debatten då den 

vetenskapliga informationen ständigt förändras som tidigare nämndes. Närmare ”sanningen” 

än ”en rimlig gissning” är nog svårt att komma.   

 

I början av år 2014 beviljar regeringen Tasmans koncession till gruvan, de knappa 80 

överklagandena gav alltså ingen effekt hos regeringen. De menar att de inte ser något fel i den 

miljökonsekvensutredningen både Bergstaten och Länsstyrelsen redan utfört
95

. Östgöta-

Correspondenten rapporterar nu även att Tasman kan få 30 miljoner kronor för att utveckla 

själva brytningstekniken, i en intervju med Henning Holmström. Trots detta är VD:n 

fortfarande inte helt säker på att projektet ens blir av på grund utav den negativa 

marknadssituationen. Han berättar också att det ännu inte är fastställt hur själva utvinningen 

ska gå till. När Östgöta-Correspondenten undrar när de planerar att lämna in ansökan för den 

slutgiltiga miljöprövningen, svarar Holmström, ”förhoppningsvis under 2014”
96

.  I en artikel 

publicerad av SVT samma månad utrycker sig Johan Elwing mycket negativt till SVT ”Det är 

tråkigt eftersom det är så svårt att vända en så långt gången process,”. Elwing och ARV har 

dock ännu inte gett upp. I intervjun trycker Elwing hårt på att istället fokusera på 

återvinningsnäringen av dessa metaller snarare än att regeringen ska finansiera nya projekt
97

.  

Samtidigt börjar argumentationen kring gruvan sakta förändras. Geologiska professorer, 

limnologer (vattenforskare) och andra sakkunniga börja tala om att gruvan skulle vara 
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strategisk viktig för hela EU och att det skulle vara ett av de mest miljövänliga projekt av 

denna karaktär i hela världen med tanke på den låga uran och toriumhalten
98

. Även politiker 

både regionalt och på nationell nivå börjar även de nu även ta ställning för gruvdriften. I bland 

annat Jönköping har frågan om gruvan startat ”öppet bråk” skriver Jonatan Nilsson, reporter 

för P4 Jönköping
99

. Bland politikerna i Ödeshög är dock den negativa inställningen till gruvan 

från majoriteten av partierna densamma. I april 2014 hålls det ett informationsmöte om 

gruvan i Ödeshög, där Henning Holmström, Johan Elwing och sakkunniga professorer och 

experter deltar. Enligt Östgöta-Correspondenten som var på plats hade debatten sansat sig 

något. Det samtalades mycket miljöfrågor, hållbarutveckling och avfallshantering på mötet. 

Denna gång på en nivå där man kunde tala till punkt och även lyssna på varandra
100

. Samma 

månad några dagar efter mötet i Ödeshög slutar plötsligt Johan Elwing som ordförande för 

ARV efter interna problem i lokalgruppen i Ödeshög. Medlemmar i ARV beklagar Elwings 

beslut men säger att kampen för Vättern fortsätter. Snart därefter tar Bengt Eriksson från Hjo 

över ordförandeskapet i organisationen
101

.  

 

Efter att debatten kring gruvan de senaste månaderna varit något mildare än tidigare så 

trappas nu konflikten återigen upp. När Tasman i början på juni 2014 skall påbörja utökade 

provborrningar har aktivister kedjat fast sig själva på området och ockuperat arbetsmaskiner i 

protest mot gruvbolagets planer. Gruppen på ett 10 tiotal ungdomar säger sig stanna så länge 

det behövs
102

. Efter tolv timmar är dock de unga aktivisterna borta rapporterar Gunilla Rech 

på Östgöta-Correspondenten. Istället har aktivisterna förflyttat sig och propagerar med 

banderoller med texter som ”Urangruva?” och ”Rädda vattnet” mot gruvdriften på en bro över 

E4:an och även vid turistmålet Brahehus utanför Gränna
103

. När Östgöta-Correspondenten 

sedan frågar ARV:s nya ordförande Bengt Eriksson angående protesterna svarar han ”Rädda 

Vättern har ingen kontroll över vad de gör. Vi stödjer inte olagliga aktioner, men vi förstår 
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ungdomarnas reaktion mot detta allvarliga hot mot Vättern”. Dessutom har organisationen 

vädjat till dåvarande näringsminister Annie Lööf och regeringen att avbryta gruvprojektet i 

Norra Kärr och se över minerallagen.
104

 

 

Samtidigt kommer det mycket stöd från organisationer och insatta personer men också 

mycket kritik. En mycket intressant insändare i Östgöta-Correspondenten från en anonym 

individ träffar en punkt som tidigare inte berörts i så stor utsträckning i debatten. Inlägget 

konstaterar för det första att vårt samhälle kräver sällsynta jordartsmetaller, metallerna 

används i vindkraft, bilar, smarta telefoner, laptops osv. Listan blir lång vilket också betyder 

att nästan alla använder sig av sällsynta jordartsmetaller i sin vardag, förmodligen även 

aktivister och andra som motsätter sig gruvan. Skribenten frågar sig då om det ur ett globalt 

miljöperspektiv är bättre att utvinna dessa metaller på ett helt oetiskt och miljöförstörande vis 

i Kina, när vi istället har möjligheten att på ett miljövänligare sätt utvinna dem här i Sverige. 

Författaren avslutar med de passande orden ”Så om ni vill vara trovärdiga – avstå från allt 

som innehåller dessa metaller”
105

. ”Not in my backyard” aspekten är alltså åter på agendan. 

Man kan utöver skribentens argument om miljökonsekvenserna med Kina som enda 

leverantör också börja diskutera att, om motståndarna och miljöaktivisterna är helt emot 

brytning av jordartsmetaller som just krävs för en stor del av produktionen av förnybar energi, 

vad för energiproduktion är de då för? Ytterligare utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 

grundlag här i Sverige och räknar man bort de förnybara källorna som kräver jordartsmetaller 

så finns det inte många alternativ kvar, import av fossilt energi eller mer kärnkraft? Argument 

som att ”tänka på vad vi lämnar efter till kommande generationer” blir alltså mer eller mindre 

illegitima, det blir en pest eller kolera situation. En vecka senare kommer ändå en replik på 

invändningen i Östgöta-Correspondenten, även denna gång från en anonym med signaturen 

”Ingen supermänniska”. Repliken ger inga egentliga svar på frågorna som ställdes utan 

kringgår dem och skriver istället att de flesta problemen i dagens samhälle tyvärr är så pass 

”insyltade” så det är svårt att undvika att stödja det man protesterar mot
106

.  
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När argumentet om Kina som enda leverantör och den miljöförstörande brytning som pågår 

där etablerat sig i debatten säger sig Socialdemokraterna i Ödeshög nu även vara för gruvdrift 

i Norra Kärr. Ett av argumenten är just att det är en solidaritetshandling. Utifrån arbetsmiljö 

och den allmänna miljöaspekten är det bättre att utvinna metallerna här än i Kina
107

. ARV 

uttalar sig inte i sakfrågan utan fortsätter undvika den istället så gott det går.  

 

I augusti 2014 ansöker ARV tillsammans med Visingsösrådet om en överprövning av 

brytningskoncessionen till högsta förvaltningsrätten. En överklagan som högsta 

förvaltningsrätten tar åt sig och lovar att pröva saken. ”Det är första gången i historien som en 

bearbetningskoncession överprövas av domstolen”
 108

 säger Jan Andersson (medlem i ARV 

och Visingsörådet) till Östgöta-Correspondenten. Det är väldigt få fall som Högsta 

förvaltningsdomstolen ens tar upp, endast cirka två procent av alla ansökningar om året. Med 

detta sagt skriver Östgöta-Correspondentens Gunilla Rech ”Därmed har Rädda Vättern 

vunnit en viktig delseger i och med att ärendet överhuvudtaget prövas”. Utöver denna 

”överprövning” har ARV även nu börjat vända sig till Tasmans AB aktieägare och uppmanar 

dem att dra sig ur projektet. ARV vädjar till deras ansvarskänsla och att följa sina ”etiska 

regler” rapporterar Gunilla Rech
109

. Snart efter att ARV ”vinner denna delseger” så verkar det 

som att Tasman trots allt vunnit Jönköpingsbornas stöd. Jönköpingsposten rapporterar i 

september 2014 om en undersökning som Kristdemokraterna i Jönköping låtit göra. Enligt 

artikeln så är 58 procent ganska eller mycket positiva till gruvan i Norra Kärr, på frågan, "Om 

brytningen kan ske på ett miljömässigt säkert sätt, är du då positiv eller negativ till en gruva i 

Norra Kärr utanför Gränna?"
110

. Resultatet av undersökningen publiceras också på Tasmans 

hemsida. Undersökningen som Kristdemokraterna utförde får dock snabbt kritik från bland 

annat miljöpartiet. De menar att frågan är extremt vinklad och självklart får de ett sådant 

resultat på en sådan fråga. ”Som man ropar i skogen får man svar. Frågans utformning styr 

svaret” Säger riksdagsledamot Kew Nordqvist till Jönköpingsposten
111

. Den fråga som 

Kristdemokraterna ställt är tydligt extremt vinklad, det egentligen sensationellt att endast 58 
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procent är positiva till gruvan om brytningen kan ske på ett miljömässigt säkert sätt. Till och 

med ARV borde väl vara för gruvan om den är helt miljösäker med tanke på gruvans 

åtråvärda innehåll. Utifrån ekologisk modernisering som infallsvinkel hade en helt 

miljömässigt säker gruva varit det ultimata alternativet. Men dessa ynka 58 procent visar på 

hur omtalad gruvan är och hur het debatten vid det här laget blivit. En hypotetisk 

motsvarighets fråga från en motståndsgrupp hade varit: "Om brytningen förstör allt 

dricksvatten i Vättern, är du då positiv eller negativ till en gruva i Norra Kärr utanför 

Gränna?" svaret på en sådan fråga hade givetvis varit nej, till och med om du frågade 

Tasmans VD, Henning Holmström.   

 

Snart därefter i oktober 2014 betonar Tasman på sin hemsida återigen att man inte behöver 

oroa sig för dricksvattnet. Denna gång förklarar de situationen utifrån en bedömning av Måns 

Lindell (Limnolog och sakkunnig på vattenvårdsförbundet.). I Tasmans intervju med Lindell 

menar han att ”Idag är det så pass reglerat i lag, tillstånd och villkor att man inte ska få 

tillstånd att starta till exempel nya gruvor om man inte klarar av kraven. Jag litar på att 

myndigheter och miljödomstolar fattar beslut med goda säkerhetsmarginaler för Vätterns 

råvatten och ekosystem för tillkommande verksamheter”
112

. Lindells uttalanden får dock snart 

efter publiceringen en våg av protester mot sig från en rad olika miljögrupper, däribland 

ARV, naturskyddsföreningar och Johan Elwings nya projekt ”Vi som älskar vatten”. De 

menar att Lindells argument saknar grund, speciellt eftersom den riktiga, slutgiltiga 

miljökonsekvensbeskrivningen ännu inte presenterats
113

. Frågan är ju då om ARV:s argument 

då också saknar grund? Just eftersom den slutgiltiga miljökonsekvensbeskrivningen ännu inte 

presenterats. Under året 2014 har ARV arbetat och argumenterat för att istället för att öppna 

nya gruvor så bör man satsa på återvinning. Som svar på detta skriver Lena Söderberg 

(generaldirektören på SGU) en debattartikel i Östgöta-Correspondenten. Hon säger att ökad 

återvinning kan definitivt dämpa behovet av metaller men det kan aldrig ensamt täcka 

efterfrågan på grund av att samhället alltid utvecklas och välståndet ökar i världen vilket 

bidrar till ökad konsumtion inte minst av produkter som innehåller dessa metaller
114

. 

Söderberg skriver utifrån hur samhället ser ut idag, utifrån det kapitalistiska system som styr 

                                                 
112

Tasmanmetals.se, Okänd skribent, ” Ingen anledning att oroa sig för dricksvattnet” 2014. 

http://tasmanmetals.se/2014/10/ingen-anledning-att-oroa-sig-for-dricksvattnet/  
113

 Corren.se, Gunilla Rech, ”Miljögrupper i uppror mot nyhetsbrev” 2014. 

http://www.corren.se/nyheter/mjolby-boxholm-odeshog/miljogrupper-i-uppror-mot-nyhetsbrev-7565036.aspx  
114

 Corren.se, Lena Söderberg ” Nödvändiga gruvor” 2014. http://www.corren.se/asikter/debatt/nodvandiga-

gruvor-7522209.aspx  

http://tasmanmetals.se/2014/10/ingen-anledning-att-oroa-sig-for-dricksvattnet/
http://www.corren.se/nyheter/mjolby-boxholm-odeshog/miljogrupper-i-uppror-mot-nyhetsbrev-7565036.aspx
http://www.corren.se/asikter/debatt/nodvandiga-gruvor-7522209.aspx
http://www.corren.se/asikter/debatt/nodvandiga-gruvor-7522209.aspx


38 

 

marknaden, istället för att tänka steget längre förutsätter hon att det är så världen ser ut och 

ska se ut. Medvetet eller omedvetet tar hon ställningstagande att det bestående systemet är bra 

och välfungerande eller att det inte kan vara på något annat sätt på grund av tekniska eller 

ekonomiska bestämmelser. Tänker man istället steget längre kan man börja ifrågasätta detta 

system. Bör vi tillåta det här systemet när det i längden leder till exploatering av planeten? 

Väver man in ekologi i systemet kanske vi hittar en annan lösning.  

 

Året 2015 har hittills varit ett relativt lugnt år om man ser till debatten kring gruvan. I mars 

2015 blir det i alla fall klart att regeringen och högsta förvaltningsdomstolen avslagit 

överklagan om koncessionen. Ibrahim Baylan skriver i sin motivering att reglerna i 

miljöbalken inte utgör något hinder för att bevilja den sökta koncessionen och att det inte 

finns skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva beslutet
115

. Efter beslutet bildas 

lokalgruppen ”Norra Kärrs vänner” på cirka 30 medlemmar, de flesta boende i området som 

berörs av gruvan. JP intervjuar föreningens ordförande Sture Käll som berättar att föreningen 

startades för att vara med från början av detta projekt, de vill följa processen både när det 

gäller den ekonomiska biten men också miljön
116

. Tasman Presenterar även i början av året 

sin preliminära genomförbarhetsstudie som tyder på att projektet har en ljus framtid (som det 

ser ut nu)
117

. Tasman har i genomförbarhetsstudien även vänt på ARV:s argument om den 

olägliga positionen av gruvan, de menar nu istället att ”Projektet har en fördelaktig 

lokalisering med närhet till all infrastruktur och till europeiska konsumenter”
118

. Som det 

alltså ser ut i dagsläget tyder allt mer på att den vilda debatten som pågått de senaste åren 

sakteligen börjar lugna sig. Tasman planerar att inom de kommande åren pröva gruvdriften 

mot miljöbalken. Går ärendet igenom där kan de så småningom starta en fullskalig drift av 

gruvan i Norra Kärr.   
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7. Slutsats och diskussion 

En av de tydligare slutsatserna som dras är att politik inte är vetenskaplig och vetenskap ger 

heller inga absoluta sanningar. Tvärtom förändras ständigt de vetenskapliga slutsatser som 

dras och tvingas vika sig för nya ”sanningar”. Detta betyder att det bästa man kanske kan 

förvänta sig av denna, eller liknande argumentationer är egentligen bara uppskattningar, 

självklart kan dock dessa uppskattningar utgöras av en mer eller mindre rimlig och trovärdig 

grund. Det finns därför ingen direkt mening med att söka efter saklighet eller objektiva 

argument i varken denna eller liknande debatter, det enda man som forskare kommer finna är 

som jag tidigare nämnde ”rimliga gissningar”, men utifrån de förutsättningar som finns kan 

det knappast bli mycket sakligare än så. 

 

Varken Tasman eller ARV för något som kan betraktas som objektiva kampanjer, utan en 

slutsats utifrån denna uppsats skulle snarare vara att det inte finns några objektiva kampanjer. 

Det som pågår är istället en kamp mellan intressen i sakfrågan, närmare bestämt Tasmans 

affärsintressen mot ARV:s intressen om försiktighet och miljöhänsyn. Dessa intressen 

framställs sedan i den offentliga debatten på ett sådant sätt att de lockar anhängare och 

sympatisörer. Båda aktörerna har svårigheter med argument som antingen inte håller eller blir 

motsägelsefulla. En mycket intressant aspekt är även att till och med miljöaktivisternas 

argument kan uppfattas motsägelsefulla i den mån att de är mot gruvan, men för gruvans 

innehåll. Detta kopplas direkt tillbaka till ekologisk modernisering och vart man drar linjen 

för ”försiktighet” i miljöproblematiska men samtidigt nödvändiga projekt.  

 

Det är ett riskfyllt projekt att starta en ny gruva, inte minst med tanke på att man som 

gruvbolag alltid är beroende av ett stabilt världsmarknadspris. I detta fall har Kina extremt 

mycket inflytande över marknaden då de besitter en roll som monopolist av jordartsmetaller, 

vilket gör tillståndet ännu mer instabilt. Detta gör många av Tasmans argument 

problematiska. På den andra flanken står ARV och andra miljöinriktade organisationer som är 

motståndare till gruvan men inte till gruvans innehåll. Jordartsmetallerna krävs för grön 

förnybarenergi vilket i sig är en förutsättning för minskade växthusgaser och en omställning 

från fossil till förnybar energi.  Dessa argument blir alltså även de mycket problematiska och 

lätta att kritisera, då de baseras på ett ”not in my backyard” tänk. Någonstans måste dessa 
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metaller och mineraler utvinnas. Ska vi låta Kina fortsätta ha monopol på marknaden med 

deras extremt miljöförstörande brytningsprocesser? Eller måste vi kanske börja tänka om. 

ARV gör alltså inte upp med ekologisk modernisering fullt ut, utan tonar istället ner 

deldebatten för att slippa svara på frågan.  

 

 

7.1 Avslutande reflektion 

Återgår vi till frågan om ekologisk modernisering och tänket kring ”försiktigt, men inte för 

försiktigt”, blir frågan vart gränser går och vem som beslutar var gränsen går. Det uppsatsen 

kommer fram till, i viss mån är att i verkligheten blir det en fråga dels om demokrati utifrån 

vilka som har tillskansat sig flest anhängare, hur lagarna som berör frågan lyder, hur pass 

starka aktörer som är inblandade och har intresse i frågan och hur vetenskapen behandlar 

frågan. Trots att vetenskap alltså inte alltid är så stabil och ”sann” som kanske ofta är 

uppfattningen hos gemene man, så väger de argument som är ”vetenskapligt baserad” mycket 

tungt i såväl denna som många andra miljödebatter.  

 

Den schweiziska uppfinnaren Paul H. Muller belönades 1948 för sina upptäckter att DDT 

kunde användas som bekämpningsmedel mot insekter. Medlet sprejades på hela åkrar och 

bekämpade malaria på drabbade områden. DDT bedömdes vid det här laget som harmlöst och 

sågs istället som lösningen på ”insektsproblemet” som världen upplevde. Det fanns dock 

redan då studier som visade på att DDT kunde vara skadligt men dessa var få och omnämndes 

inte i formella sammanhang. Senare kom så studier som visade hur skadligt DDT verkligen 

var för miljö och ekosystem, en ofantlig vetenskaplig missbedömning hade skett och många 

arter började hotas av utrotning. Medlet användes i Sverige fram till 1980-talet men är nu 

strikt förbjudet i de flesta länder
119

. Så vad är mätbart? Och vad är egentligen vetenskapliga 

sanningar? När sanningar skapas och förändras och bedöms olika beroende på läsaren och 

läsarens intressen. Subjektivitet och ignorans genomsyrar vetenskap och det som är rätt nu 

kanske är fel om 10 år.  

 

                                                 
119

 Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation : summary, kap. 11 



41 

 

Norra Kärr är på grund av gruvplatsens geologiska och geografiska förutsättningar ett mycket 

komplicerat fall. Att en så omfattande och strategiskt viktig metall och mineraltillgång ligger 

så nära in på en vattentäckt som försörjer över 300 000 människor med rent dricksvatten varje 

dag gör situationen än mer säregen. De komplicerade förhållandena har alltså gett upphov till 

en mycket omfattande debatt där starka politiska åsikter står mot varandra. I grova drag 

handlar det här om en situation där modern teknik och ekonomi står mot miljö. Just denna 

situation kan vi dock återfinna i oändligt många tillfällen i den offentliga debatten. Ekonomi 

är en mycket stark faktor i dagens kapitalistiska samhälle, pengar styr för att människan låter 

sig styras av pengar. Ett konkret exempel som också är kopplat till gruvindustrin är den 

pågående situationen i Kiruna. Ledande aktörer där vill flytta hela staden för att kunna 

fortsätta gruvdriften. Hade man nu kunnat flytta hela Vättern bort från Norra Kärr-området så 

hade väl även det varit aktuellt. Det är kanske tur att pengar inte kan köpa allt.  
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