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Abstract: 

This study departs from Gállok, an area 40 kilometres northwest of the city Jokkmokk, in northern 

Sweden. This is a place to which local people and Saami reindeer herders have material interests 

and emotional bonds. The mining company JIMAB wants to prospect for extracting minerals from 

this area. In the summer of 2013  local people,  Saamis and  environmental activists gathered in 

Gállok in order to protest and  make resistance against these plans. Activism  was made, debate 

articles were written, demonstrations were organized and information about what was going on in 

Gállok was shared through social media. 

The  aim  of  this  study  is  to  examine  the  cultural  processes  of  the  anti-mining  movement,  in 

particular  the happenings in Gállok in  summer 2013.  How  did this anti-mining movement take 

form? What kind of strategies and methods were used, in order to mobilize participants? This study 

focuses on the material  and bodily  aspects  of  resistance and activism.  What  kind of  material 

interests lie behind the involvement? How do they use their bodies as tools to make resistance? 

Furthermore the current thesis examines some of the  reasoning, questions and emotions 

that circulate in the movement. Around which questions and values do the participants in the anti-

mining gather? How do emotions affect people's involvement? One of the main arguments of this 

study is that social movements can be understood both as political and cultural. Is this also the 

case with the anti-mining movement in Gállok?

This study consists of 5 chapters and a summary. The first chapter presents the theories, 

methods and materials that have been used in this study. In chapter two the reader is presented to 

the  historical  background  and  context  of  the  anti-mining  movement.  In  the  third  chapter,  we 

examine some of the main reasonings, questions and emotions that circulate in the movement. 

The fourth chapter focuses on the happenings that took place in Gállok in the summer of 2013, 

when activists, locals and Saami people where gathered to protest and make resistance. In the fifth 

chapter a anti-mining demonstration that took place in Jokkmokk in the winter of 2014 is analyzed. 

The conclusions are then drawn in the final brief summary.

English title: 

The Body as a Weapon – a study of activism, mobilization and resistance against mining plans in 

Gállok
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KAPITEL 1. INLEDNING

Sommaren 2013 samlades  aktivister  tillsammans  med lokalbefolkning i  området  Gállok  för  att 

protestera och göra motstånd mot planerna på att anlägga en gruva. JIMAB och dess moderbolag 

Beouwolf Mining PLC hade fått rättigheter att provspränga efter järnmalm i området som ligger 

ungefär fyra mil väster om Jokkmokk. Tanken var att anlägga ett öppet dagbrott för brytning av 

järnmalm.  Planerna  möttes  dock  av  hårt  motstånd  som  skulle  ta  sig  olika  uttryck.  Genom 

demonstrationer,  manifestationer,  debattartiklar,  namninsamlingar  och  inte  minst  genom  olika 

former  av  aktivism  har  man  försökt  bilda  opinion,  väcka  debatt  och  förhindra  JIMAB:s 

provbrytning av järnmalm i området. 

Syfte och frågeställningar

Studien utgår från den rörelse som uppstod mot planerna på att anlägga ett öppet dagbrott i Gállok. 

Syftet  är  att  nå  fördjupad  kunskap  om  hur  denna  motståndsrörelse  har  vuxit  fram  och  hur 

motståndet tar sig uttryck. Vilka strategier och metoder använder man sig av för att mobilisera ett 

motstånd och väcka intresse? Studien tar fasta på materiella och kroppsliga faktorer. Hur används 

kroppen  som  ett  redskap  för  att  göra  motstånd?  På  vilket  sätt  blir  känslor  och  emotioner 

närvarande? Hur sammanflätas detta med olika materialiteter? Med platsen Gállok?

För att få ytterligare kunskap om människors involvering i gruvmotståndet undersöks också 

de värderingar, argument och resonemang som sprids inom rörelsen. Vilka frågor och diskussioner 

lyfter man fram som särskilt viktiga? Skiljer sig dessa beroende på ens etniska och geografiska 

bakgrund eller beroende på ens materiella intressen och relationer till området Gállok?

I ett bredare perspektiv syftar studien till att öka vår förståelse för olika former av sociala rörelser.  

Det handlar om rörelser som går bortom den konventionella partipolitiken. I denna studie är jag 

intresserad av att studera en dimension inom samhällslivet som ofta förbises. Motståndshandlingar 

av det slag som vi kommer att se exempel på i denna studie är varken nya eller särskilt unika. 

Lokala  aktionsgrupper  av  olika  slag  har  varit  ett  vanligt  förekommande  inslag  i  samhällslivet 

åtminstone under de senaste hundra åren. Däremot kan vi se en ökad trend av motstånd till olika 

former av mineralbrytning både på lokal, regional och global nivå. Dessutom tycks det som att det 

ofta är de redan marginaliserade grupperna som drabbas värst. Detta gör det än mer relevant att 

studera motståndsrörelser och aktivism. Vilka former av motstånd ger detta upphov till? Hur bildas 

nya rörelser och hur byggs allianser? En fråga som har debatterats bland forskare med intresse för 

sociala rörelser är hur vi ska förstå dessa rörelser karaktär. Ska vi förstå samtida sociala rörelser i 
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huvudsak som politiska eller som kulturella? 

Studien kan ses som en del av trend inom humanistisk forskning som intresserar sig för 

kroppens och materialiteters betydelse i kulturella sammanhang. Hur används kroppar för att göra 

förändring? Hur används olika materialiteter, såsom kameror och Internet, för att sprida information 

och engagera nya medlemmar i motståndet? Dessa mer generella frågor kan ses som en fond till de 

mer specifika frågor som utgör uppsatsens forskningsfokus.

Teori och analysmetod 

I denna studie står empirin i centrum. De teoretiska modeller som används har valts främst för att  

hjälpa oss att analysera det material som uppsatsen bygger på. Det rör sig i huvudsak om olika 

fenomenologiska perspektiv och om Erving Goffmans resonemang kring sociala interaktioner som 

iscensättningar. Utgångspunkten är att vi kan förstå gruvmotståndsrörelsen som en form av social  

rörelse och som ett kulturbygge. Nedan förtydligas vad som menas med detta.

New social movements theories 

Studien utgår från att gruvmotståndsrörelsen kan ses som en kulturell och politisk rörelse.  För att 

förklara vad som menas med detta krävs en kort resumé av några av de teorier om sociala rörelser 

som växte fram under 80- och 90-talen. ”New social movements theories” är ett fält som vuxit fram 

– framförallt inom sociologi, politiska studier och socialpsykologi – i syfte att studera och förstå 

framväxten av nya former av aktivism och rörelser som vuxit fram sedan 1960-talen. De rörelser 

som  har  studerats  har  bland  annat  varit  olika  miljörörelser,  HBT-rörelser,  hippies,  urbana 

gräsrotsrörelser, nya vänsterradikala rörelser etc (Buechler 1995).

 Sociologen  Steven  M.  Buechler  har  i  en  artikel  sammanfattat  några  av  de  centrala 

utgångspunkterna  och  inriktningarna  inom  fältet  (Buechler  1995).  Viktigt  att  poängtera  i 

sammanhanget är att det inte rör sig om en teori, utan snarare om ett fält av teorier som inte sällan 

står i motsättning till varandra. Vad merparten av dessa teoribildningar har gemensamt är en strävan 

efter att bryta med tidigare strukturalistiska perspektiv som inte intresserat sig för betydelsen av 

individuella, sociala och kulturella faktorer inom olika politiska och sociala rörelser. I skottlinjen 

har framförallt klassiska uppfattningar av marxism varit. Men medan vissa har övergett marxismen 

helt  och hållet,  som Alberto Melucci,  så har andra,  som Manuel Castells,  försökt sig på en ny 

läsning och öppnare förståelse av Marx (Buechler 1995:441). 

Buechler  menar  att  diskussionerna  och  debatterna  mellan  de  teoretiska  ingångarna  har 

kretsat  kring fyra huvudfrågor:  1)  ”What's  new about  New Social  Movements?”,  2) ”Are New 

Social  Movements  Reactive  or  Progressive?”,  3)  ”Are  New  Social  Movemets  Political  or 
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Cultural?”, 4) ”What Is the Class Base of New Social Movements? ”(Buechler 1995).

För denna studies vidkommande är det mest intressant att titta närmre på den första och 

tredje av dessa frågor. Vad är nytt med de ”nya” sociala rörelserna? Och är de nya sociala rörelserna 

politiska eller kulturella?

”What's new about New Social Movements?”

Alberto Melucci tillhör en av dem som menar att det finns en skillnad mellan de ”nya” sociala 

rörelserna och de äldre politiska rörelserna (framförallt arbetarrörelsen). Han menar att skillnaden 

dels består i att dagens samhälle är långt mer komplext än tidigare och att det därmed innehåller fler 

konfliktcentrum  än  tidigare.  Det  handlar  också  om att  ”arbetarrörelsens  uppkomst  och 

självförståelse var knuten till en föreställning om en central samhällelig aktör som träder fram på 

den historiska scenen som en bärare av historisk förändring och en ny social ordning”, något som 

saknas i samtida rörelser (Peterson & Thörn i förordet till Nomader i nuet, Melucci 1992:7-8).

Kritik har riktats  mot detta perspektiv på flera plan.  Själva utgångspunkten kan och bör 

kritiseras: är dessa rörelser egentligen så nya som man hävdar? Flera menar att många av de rörelser 

som  studerats  har  sina  rötter  i  äldre  rörelser  och  därmed  bygger  vidare  på  redan  existerande 

traditioner (Buechler 1995:447). 

Bland dem som hävdar att det existerar en skillnad mellan ”nya” och ”äldre” sociala rörelser 

framhävs till exempel att nya sociala rörelser ofta har post-materiella värderingar, att de betonar 

betydelsen av globaliseringen och är kritiska mot konventionella partier. Man menar även att de 

sällan erbjuder några positiva eller utopiska alternativ till rådande maktordningar, att de därmed 

skulle vara reaktiva (Buechler 1995:448). Sådana perspektiv bygger oftast på post-moderna teorier 

som tenderar att överbetona skillnaden mellan det moderna, industriella samhället och det  post-

moderna, post-industriella samhället.

 Istället för att se på ”nya sociala rörelser” som kvalitativt åtskiljda från sina föregångare har 

vi  mycket  att  vinna  på  att  se  hur  dagens  sociala  rörelser  hämtar  inspiration,  lärdomar  och 

värderingar från äldre rörelser. Däremot kan vi se att det finns nya element inom dagens sociala 

rörelser. Sådana element hänger ofta samman med utvecklingen av själva samhället och framväxten 

av nya teknologier (Laclau & Mouffe 1985:223), till exempel Internet och digitalkameror. Därmed 

finns det ändå fog för att använda beteckningen ”nya sociala rörelser” (Buechler 1995:449). 

”Are New Social Movemets Political or Cultural?”

Flera har pekat på att nya sociala rörelser ofta har en apolitisk eller anti-politisk agenda (Buechler 

1995:452). Man menar att de som är involverade i olika rörelser bär på en aversion mot det politiska 
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systemet och istället söker sig till alternativa vägar inom den personliga sfären, till exempel genom 

att  äta  ekologiskt,  bo  kollektivt  etc.  (Reksten  Kapstad  2001:2-3).  Vissa  menar  därför  att  dessa 

rörelser i första hand är kulturella rörelser. Etnologen Connie Reksten Kapstad, som har skrivit en 

avhandling om norsk mobilisering mot ett anläggande av ett gaskraftsverk (det sk 'Gasskraftssaka'), 

menar att emedan studierna av tidigare rörelser studerades utifrån ett politiskt och instrumentellt 

perspektiv så har studier av de ”nya sociala rörelserna” snarare karaktäriserats av kulturella och 

estetiska perspektiv (Reksten Kapstad 2001:3).  Det betyder inte att  man ser dessa rörelser som 

verkningslösa  i  ett  större  samhälleligt  perspektiv.  Melucci  till  exempel,  ”believes  that  such 

culturalist movements can pose major challenges to existing social relations” (Buechler 1995:452):

[…] if power has become congealed, particularly in media messages and administrative rationality, the most  

profound challenge to such power may come from cultural movements that challenge these messages and 

rationality (Buechler 1995:452).

För Melucci involverar sig individerna i de nya sociala rörelserna i första hand av personliga och 

kulturella skäl, inte minst för att skapa en känsla av att tillhöra ett meningsfullt sammanhang. På så 

vis blir involvering i olika rörelser en del i att skapa nya identiteter, som går bortom de tidigare 

förhärskande klassidentiteterna (Melucci 1992:73).

De som hävdar att de nya sociala rörelserna är (minst) lika politiska som föregångarna inom 

arbetarrörelsen kan ofta knytas till olika neo-marxistiska inriktningar. Inte sällan utgår man från ett 

makro-perspektiv  och  pekar  på  generella  tendenser  såsom  kapitalism,  individualism  och 

kommersialism  som  viktiga  orsaker  till  nya  sociala  rörelser.  Skillnaden  mot  äldre  marxistiska 

traditioner är att man inte längre ser klasstrukturerna som det avgörande. Marxister som Manuel 

Castells,  Karel  Kosík  och  E.P.  Thompson  framhåller  tvärtom  (om  än  på  något  olika  sätt)  att 

klasstrukturerna,  klassmedvetandet och  klasskampen  formas  ur  kulturella  processer  (Castells 

1983:305-308, Lindqvist 1985:24-26, Ehn & Löfgren 1996:61). 

I linje med dessa tänkare ser jag gruvmomotståndsrörelsen och politisk mobilisering som en 

kulturell process. Det betyder dock inte att vi kan bortse från att det rör sig om en rörelse som har 

med  materiella  intressen,  relationer  och  villkor  att  göra.  Men  de  politiska  idéer,  metoder  och 

strategier som används är inget som finns i ”strukturerna”; de är resultatet  av mellanmänskliga 

relationer.  

Med denna diskussion i  grunden vill  jag öppna upp för en förståelse av sociala rörelser 

generellt – och gruvmotståndsrörelsen specifikt – som både politisk och kulturell. Om vi anammar 

en öppen och holistisk förståelse av sociala rörelser så kommer vi förmodligen finna att de som är 

involverade är det av flera orsaker. Det kan handla om en önskan att vara en del i ett sammanhang, 
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ett kollektiv, samtidigt som man av personliga skäl, som ofta har med materialla intressen att göra, 

känner sig tvungen att protestera mot olika former av orättvisor. Vi kan inte heller bortse från att 

känslor som frustration och empati utgör viktiga orsaker till varför människor väljer att engagera 

sig.

Fenomenologi

I  studien  tillämpas  en  fenomenologisk  förståelse  av  individen,  dess  kropp  och  omedelbara 

involvering i världen. En anledning till varför fenomenologin känns aktuell för denna studie är den 

täta närvaron av kroppar, känslor och materialiteter. Det är  emellertid problematiskt att tala om 

endast  en  enhetlig  fenomenologi,  med  tanke  på  hur  många  inriktningar  som  har  vuxit  fram 

(Bengtsson 1993:53). Det de flesta fenomenologer har gemensamt är att deras analyser utgår från 

det mänskliga subjektet (Alftberg 2011:25). Det är också det som har lockat mig att tillämpa ett 

fenomenologisk  perspektiv  i  denna  uppsats:  hur  kan  vi  förstå  människors  ageranden,  val, 

upplevelser och erfarenheter?

En viktig inspirationskälla har varit antropologen Tim Ingold och hans tankar om vad det 

innebär att bebo världen (eng dwelling). Istället för att utgå från att världen existerar för-sig, och att 

vi människor endast kan förstå världen genom ett medvetande eller intellekt, föreslår Ingold att vi 

kan se på världen som att den ständigt kommer till oss och uppenbarar sig för oss. När det kommer 

till  beskrivningar  och  analyser  är  skillnaden  mellan  perspektiven  fundamental.  Medan  många 

antropologer, etnologer och sociologer hävdar att vi förstår världen endast genom olika symboliska, 

lingvistiska,  diskursiva  (etc)  system så  menar  Ingold  att  vi  förstår  världen  främst  genom  vårt 

agerande och vår omedelbara involvering i den. Kunskap är utifrån detta perspektiv mycket mer än 

bara intellektuell kunskap. Kunskap är förkroppsligad (Ingold 2000:513-156).

Ingold ser det som sin främsta uppgift att bryta med de klassiska dikotomierna mellan natur 

och kultur, naturvetenskap och humaniora, kropp och sinne osv. För honom existerar inte hjärnan 

och intellektet som någonting separerat från kroppen, lika lite som vi kan separera människan från 

den  miljö  hon  lever  i.  Intellektet  och  hjärnan  kan  ses  som  en  del  av  kroppen  som  arbetar  

tillsammans med kroppens övriga organ. I en essä beskriver Ingold till exempel jägarfolket Ojibwa:

For  the  Ojibwa,  however,  knowledge  does  not  lie  in  the  accumulation  of  mental  content.  It  is  not  by  

representing it in the mind that they get to know the world, but rather by moving around in their environment, 

whether in dreams or waking life, by watching, listening and feeling, actively seeking out the signs by which it  

is revealed (2000:99) .

Med hjälp av Maurice Merleu-Ponty kan vi förstå individen som ett  subjekt-objekt,  med både ett 
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intellekt  och  en kropp som är förevigt sammanflätade och beroende av varandra (1994:47). Den 

huvudsakliga poängen är att kroppen är något vi ständigt bär med oss, något vi inte kan undslippa. 

Kroppen är vår omedelbara länk till – och det som gör att  vi kan förstå – omvärlden (Bengtsson 

1993:79).

Hur kan fenomenologin hjälpa oss i våra analyser av just gruvmotståndare och aktivister? 

En  viktig  utångspunkt  är  att  studiet  inte  bör  fastna  i  att  enbart  studera  olika  symboliska, 

representativa eller diskursiva system. I likhet med Reksten Kapstad ser jag ett behov av att komma 

bort från de kultur- och diskursanalytiska perspektiv som tenderar att överbetona språkets, textens 

och de symboliska strukturernas roll inom kulturen. Det betyder inte att vi ska bortse från språkets 

helt och hållet. Men istället för att se på språket som en bestämmande storhet, som en determinant, 

bör vi studera själva användningen av språket. Då kan vi se på språket ur ett handlingsperspektiv, 

som en del av kulturella processer (Reksten Kapstad 2001:27). Begreppen, orden och språket kan 

ses som olika verktyg som hjälper oss att handskas med världen. Lika viktigt blir det att ta fasta på 

att andra förnimmelser och sinnen som smak, lukt, ljud och inte minst känslor utgör viktiga element 

för att förstå människor och dess varande-i-världen. 

Fenomenologin riktar blickarna mot det konkreta. Ska vi förstå hur människor orienterar, 

agerar och bebor världen måste vi också se till den omvärld som möter dem. Att studera relationen 

mellan individer och  det materiella  blir därför viktigt.  Till skillnad från äldre tiders etnologiska 

studier av tingen som artefakter så bygger ett fenomenologiskt studie av tingen på hur människor 

använder dem och hur världen blir tillgänglig och nåbar genom tingen (Frykman 2012:101).

Fenomenologin har anklagats för att vara för subjektiv och ha för stort fokus på individen 

(Olsson 2011:9). Innebär det att fenomenologin negligerar samhället och strukturerna? Det är en 

fråga om tillämpning hos den enskilde forskaren. Ur ett teoretiskt perspektiv är det centralt att förstå 

att även om vi utgår från det enskilda subjektet, så formar omgivningen dess möjligheter till att  

agera, orientera och bebo världen. Ska vi förstå hur människor agerar och orienterar sig bör vi alltså 

förstå  den omgivning som den existerar  i  (Hansson 2011:31). Omgivningen (eng environment) 

förstår jag som alla de förutsättningar och hinder som omger människor. Det kan handla om normer, 

strukturer, institutioner, miljö, sociala koder, byggnader, ting, abstrakta idéer etc, kort sagt allt det 

som individen uppenbarar sig i människors livsvärldar. Ska vi få något grepp om detta så behöver vi 

utgå från konkreta situationer: Vilka aktörer är närvarande? Vilka normer? Vilka ting använder man 

sig av? På vilket sätt använder man kroppen? Hur ser den materiella omgivningen ut (rummet) och 

hur påverkar detta situationen? Denna kombination av materiella och sociala faktorer benämns i 

denna  studie  som  socio-materiell  omgivning.  Ett  vanligt  sätt  att  beskriva  relationen  mellan 

individen  och  den  socio-materiella  omgivningen  är  i  termer  av  sammanflätningar  (eng 
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entanglement) (Bengtsson 1993, Alftberg 2011:25, Hansson 2011:29). 

En annan lärdom som fenomenologin kan ge oss är värdet av att ”vara på plats” eller  att ”gå 

till sakerna själva” (Reksten Capstad 2001, Frykman & Gilje 2001:14). Frykman och Gilje skriver 

att det handlar om att fokusera på den levda erfarenheten,  eller på upplevelsen (Frykman & Gilje 

2001:14)  .  Det förutsätter ett individnära perspektiv som går på djupet snarare än bredden, något 

som i  och för  sig  är  en självklarhet  för  många etnologer.  Men uppmaningen kan också tolkas 

bokstavligt,  att  forskare  själva  ska  gå  till  sakerna  och  uppleva  det  som studeras.  Detta  kallar 

fenomenologen Michael Jackson för ”thinking with one's feet” (Matihesen Hjemdahl 2001:134). Att 

låta sig själv, som forskare, vara med och uppleva olika situationer kan ge viktiga perspektiv på 

saker  och  ting.  Denna  metod  tillämpas  i  delar  av  denna  studie,  främst  i  kapitel  5  där  en 

demonstration står i centrum. 

Dramaturgiska metaforer

En annan teori – eller snarare analytisk modell – som har inspirerat mig i delar av uppsatsen är det 

interaktionistiska perspektiv som Erving Goffman (m fl)  har utvecklat.  Med hjälp av metaforer 

lånade från teaterns värld kan vi få grepp om hur människor agerar i syfte att ge ett visst intryck.  

Det kan handla om hur en försäljare rör sig på ett visst sätt, talar enligt ett bestämt manus och iklär 

sig  en  specifik  kostym  för  att  åstadkomma  det  professionella  intryck  som  eftersträvas.  Men 

ageranden sker också i team (Goffman 2014:79). I kapitel 5 ser vi exempel på detta när vi fokuserar 

en demonstration som ägde rum i Jokkmokk den 8e februari 2014. Här tar demonstranterna hjälp av 

olika rekvisita, ikläder sig vissa kostymer, agerar på ett bestämt sätt och – kort sagt – iscensätter en 

demonstration i syfte att skapa ett visst intryck hos publiken. 

En viktig åtskillnad som Goffman gör är mellan vad han kallar  de främre  och  de bakre 

regionerna:  ”frontstage”  och  ”backstage”.  I  de  bakre  regionerna,  bakom  kulisserna,  äger 

planerandet rum:

[…]  där  kan  team  gå  igenom  sitt  framträdande,  gallra  bland  alla  stötande  uttryck  när  ingen  publik  är  

närvarande som kan bli kränkt av dem. Där kan mindre lyckade teammedlemmar,  som inte  är tillräckligt 

uttrycksfulla, tränas upp eller avskiljas från framträdandet […] (Goffman 2014:102).

”Backstage” kan man vara avslappnad och här är meningsskiljaktigheter tillåtna. Men så fort man 

går ”onstage” och agerar som ett team måste individen förhålla sig till de förväntningar som finns 

på aktören. 

Jag använder Goffmans dramaturgiska metaforer som ett verktyg för att beskriva vad som 

händer i specifika situationer. Genom att studera situationer i termer av  koreografier,  ageranden, 
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inramningar och  intrycksstyrning m m, får vi en vokabulär som kan hjälpa oss att beskriva olika 

skeenden.

Reflexivitet, etik och självkritik

Det är viktigt  att  påpeka att  denna studie,  likt  andra,  är  resultatet  av val  och bortval.  Jag som 

författare har visserligen låtit mig påverkas av en mängd intryck och åsikter runtomkring mig (inte 

minst från mina handledare, men också av andra som jag har mött i samband med detta projekt eller 

i vardagen), men i slutändan är det ändå mina val som har lett fram till denna text. Hur har jag tänkt 

när jag har valt ämne för denna uppsats?

Mina val

Tanken på att studera en social (motstånds-) rörelse föddes ur en önskan om att fördjupa mig i en 

del av vårt samhälle som inte har studerats särskilt ingående av etnologer. Jag vill hävda att dessa 

rörelser spelar en viktig roll i den demokratiska utvecklingen och bidrar till samhällets dynamik. Att 

det  blev  just  denna  rörelse  har  mycket  med  slumpen  att  göra.  Under  den  tid  jag  skulle  välja 

uppsatsämne  (hösten  2013)  hade  konfrontationerna  mellan  gruvmotståndare  å  ena  sidan  och 

JIMAB, polisen och lokala gruvförespråkare å den andra sidan, precis ebbat ut. Det var ett ämne 

som både lokal-, nationell- och internationell press skrev om. Något som fångade mitt intresse var 

den mångfald och komplexitet  som rörelsen tycktes bestå  av:  här kämpade renskötare,  samiska 

aktivister, miljöaktivister, äldre vänsteraktivister, forskare, studenter, journalister etc. sida-vid-sida. 

Jag  måste  också  erkänna  att  det  samiska  elementet  utgjorde  en  särskild  dragninskraft.  Kanske 

drabbades jag av samma slags exotism inför den samiska kulturen som många av mina informanter 

försöker bekämpa?

Mina ställningstaganden

I studien fokuseras den ena parten av en konflikt. Spänningen mellan dem som är motståndare till  

en  gruva  i  Gállok  och dem som är  förespråkare  har  bitvis  kommit  att  bli  mycket  hätska  och 

infekterade. Det gäller inte minst inom Jokkmokks kommun. Att välja att studera – och därigenom 

ge röst åt – endast de som är motståndare till gruvan kan tyckas ensidigt. Det bör poängteras att 

intresset för denna studie ligger inom ramarna för ett redan etablerat studieområde där just sociala 

rörelser står i fokus (Buechler 1995, Reksten Kapstad 2001, Melucci 1991, Castells 1983).

Det  bör  dock  tillkännages  att  jag  gentemot  dem  som  är  involverade  inom 

gruvmotståndsrörelsen varit  tydlig med att  mina sympatier ligger hos dem. I  förlängningen kan 

9



denna studie dessutom ses som en del av en samhällskritik. Jag väljer att vara öppen med detta 

faktum och vill föregå eventuell kritik mot min hållning med att – i linje med den politiske filosofen 

Chantal Mouffe – påpeka att vi aldrig kan vara helt ”objektiv” och att vi alla är del i och påverkar  

politiska diskurser och praktiker, oavsett vi erkänner det eller ej (Mouffe 2008:25-26). 

Det ska dock inte förstås som att jag håller med dem jag har studerat i allt det de gör och 

tycker.  Jag har vid insamling av material,  liksom i analyserna, strävat efter  en öppen och icke-

värderande hållning. Att lyfta fram spänningar och motsättningar inom rörelsen har dessutom varit 

en  viktig  del  av  studien  som bidrar  till  att  nyansera  bilden  av  gruvmotståndet.  De åsikter  och 

värderingar som lyfts fram av deltagarna i gruvmotståndsrörelsen får stå för dem själva. Intresset i  

detta studium är i första hand akademiskt, även om jag på ett personligt plan håller med mycket av 

det som sägs. 

Anonymisering

I etnologisk forskning hör det till god sed att anonymisera de informanter som deltar i studien. Så 

har också gjorts i denna studie. Med tanke på den hätska stämning som har uppstått i samband med 

gruvkonflikten  är  detta  ett  viktigt  ansvar  för  mig  som  författare.  Många  som  är  aktiva  inom 

gruvmotståndet har redan blivit hotade och uthängda, inte minst på sociala medier. Därför har jag 

tillämpat en hög grad av anonymisering där jag inte bara har bytt ut namn på informanterna, men 

också andra kännetecken som till exempel geografisk hemvist,  yrke och ibland kön, där jag har 

funnit det nödvändigt.

Det finns dock anledning att  problematisera detta  förfarande.  Anna Lydia Svalastog och 

Stefan Eriksson, forskare vid ”Centre for Research Ethics & Bioethics” skriver i artikeln ”You can 

use my name; you don't have to steal my story – a critique of anonymity in indigenous studies”: 

Our claim is that not being identified as the data source might cause harm to a person, and that anonymity in  

fact takes away one’s control if that control only implies a default right to not having one’s identity revealed  

[…] in some cases the default of anonymisation should be replaced by a careful deliberation, together with  

research subjects,  of  how to handle the issues of  identification and confidentiality  (Svalastog & Eriksson 

2010).

Det är möjligt att det förfarande som författarna i denna artikel föreslår hade varit mer etiskt korrekt 

ur  ett  perspektiv,  och  att  det  dessutom  hade  berikat  studien  ytterligare.  Vid  de  olika 

intervjutillfällena  var  det  flera  som påpekade att  alla  kanske  inte  ville  bli  anonymiserade.  Vid 

tidpunkten för intervjuerna var jag själv omedveten om det problematiska i att anonymisera enligt 

etnologisk  forskningspraxis,  men  tänkte  att  fördelarna  måste  överväga  över  nackdelarna. 
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Diskussionen om anonymisering av informanter  eller  ej  är  komplicerad och behöver  debatteras 

ytterligare inom forskarvärlden. Att jag ändå har valt att anonymisera förklaras delvis med att det är 

praxis och vad studenterna lär sig i etnologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Men det 

handlar också om att skydda mina informanter från eventuella påhopp utifrån eller inom rörelsen. 

Vissa som jag har intervjuat har vid vissa tillfällen uttryckt sig i negativa termer angående andra 

gruvmotståndare. Att då välja att inte anonymisera vore tveksamt ur ett annat etiskt perspektiv. 

De individer som uppträder i offentliga sammanhang har inte anonymiserats. Det kan till 

exempel handla om ljudupptagningar vid olika demonstrationstal. Här har deltagarna aktivt valt att 

träda fram och uppträda inför en offentlig publik, med ambitionen att synas och höras i ett större 

sammanhang. Att då anonymisera skulle innebära att ta ifrån dem något av deras agens. 

Mellan den slutna intervjusituationen och det öppna framträdandet inför publik finns en rad 

olika situationer som befinner sig däremellan, ofta inom gråzonen mellan vad vi brukar kalla det 

”privata” och det ”offentliga”. Då har jag utgått från principen att hellre anonymisera än ej. 

Emisk och etisk sammanflätning

Inom etnografisk forskning brukar man skilja mellan en etisk nivå och en emisk nivå. Den emiska 

nivån refererar till resonemang och begrepp som existerar på den empiriska nivån, bland deltagare 

och informanter  ”ute  på  fältet”.  Det  som rör  sig  på den etiska nivån består  av de  teorier  och  

förklaringsmodeller som sker på en ”akadmisk” nivå (Ingold 2000:14). Att hålla isär den emiska 

nivån  från  den  etiska  kan  vara  ett  bra  sätt  för  forskaren  att  skilja  mellan  vad  som  är 

informanternas/”fältets” resonemang och begrepp från de resonemang som tillhör ”den akademiska 

världen”. Men det finns anledningar att problematisera denna uppdelning.

Antropologen Tim Ingold hävdar att uppdelningen mellan emisk och etisk nivå tenderar att 

separera forskaren från det ”fält” som den studerar. Etnografer har under historiens gång försökt att 

hitta  olika  ”rationella”  förklaringar  till  olika  människors  och  ”kulturers”  till  synes  irrationella 

uppfattningar, världsbilder och förklaringsmodeller. Ingold föreslår ett annat tillvägagångssätt. Han 

menar att vi ska tillämpa en inkännande ekologi (eng sentient ecology) där vi utgår från individen 

som en varelse-i-världen,  som orienterar och agerar i världen genom sin kropp. I detta är känslorna 

ständigt närvarande. Ingold menar att vi bör se på olika berättelser som uttryck för olika känslor, 

istället för att, på akademisk nivå, hitta abstrakta modeller som förklarar resonemang på en emisk 

nivå.  En inkännande ekologi  försöker att göra rättvisa åt dem som deltar i studien. Istället för att 

försöka förklara eller på olika sätt rättfärdiga de berättelser, utsagor, värderingar som informanter 

ger uttryck för, så bör vi se på detta som uttryck för olika känslor, utan att lägga några värderingar i  

dem (Ingold 2000:24). 
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Det finns även andra skäl att ifrågasätta vanan att dela in världen i en emisk och en etisk 

nivå. Här nämns några exempel som har betydelse för denna studie. För det första så har flera av 

studiens informanter och deltagare god kunskap om humanistisk och etnologisk forskning och om 

de teorier och resonemang som diskuteras i studien. Detta gäller inte minst olika postkoloniala och 

postmoderna teorier samt olika ekologiska diskurser. I flera fall har informanten haft större kunskap 

och insikt i olika vetenskapliga teorier och analysmetoder än jag själv. 

För det  andra  så är några av de informanter och deltagare som figurerar i studien själva 

studenter och forskare vid samma universitet som författaren. Studiens bihandldedare, May-Britt 

Öhman,  är  själv  aktiv  inom gruvmotståndsrörelsen  och  förekommer  i  denna  studie,  både  som 

teoretisk referens och som empiri i form av deltagare i ”fältet”. Några av informanterna i studien 

har också påverkat min syn och förståelse av olika fenomen och influerat mig på en ”etisk” nivå. En 

av studiens informanter har till exempel skrivit en artikel som ingår i studiens referenser.

För det  tredje  så är även jag själv en del av det empiriska fältet. Detta gäller i synnerhet 

kapitel 5 där en demonstration analyseras. Här bygger delar av analysen på mina erfarenheter och 

känslor  av  att  själv  ha  deltagit  i  demonstrationen.  Detta  är  gällande  i  viss  utsträckning  i  all  

etnografisk analys, inte minst i samband med olika intervjusiutationer. Genom att ställa frågor och 

samtala med informanter pågår ett slags gemensamt utbyte av tankar, begrepp och idéer.

Vi  kan  alltså  konstatera  att  forskaren  av  nödvändighet  sammanflätas  med  det  som  vi 

studerar. Hur jag som forskare väljer att benämna, analysera och diskutera på en  etisk  nivå har i 

många fall påverkats av vad som sägs på en  emisk  nivå. I många fall har jag haft svårt att skilja 

mellan  de  olika  nivåerna,  just  eftersom informanter  ofta  använder  samma termer,  begrepp  och 

modeller som jag själv gör.  Det är viktigt  att  vara tydlig med vilka begrepp man som forskare 

använder, och vad man menar med dem. Men mina tolkningar av olika situationer behöver inte ha 

ett högre värde än de tolkningar som informanter eller deltagare själva gör. En del i en inkännande 

ekologi  är att komma bort från alltför abstrakta resonemang som hotar att fjärma forskaren från 

”fältet” (Ingold 2000:16).

Material och insamlingsmetod

Intervjuer

Under perioden HT 13 till HT 14 har jag utfört 6 bandade intervjuer med 8 olika personer. Fyra av 

intervjuerna har varit med enskilda personer och två har varit så kallade parintervjuer. Intervjuerna 

har varit mellan 25 och 180 minuter långa. Jag har i huvudsak använt mig av semi-strukturerade 

intervjuer  med  öppna  frågeställningar  såsom:  ”Vad  var  det  som  gjorde  att  du  började  delta  i 
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gruvmotståndet?”,  för  att  sedan  låta  intervjupersonerna  spinna  vidare  på  olika  trådar  genom 

intervjuerna. Jag har strävat efter att vara lyhörd och nyfiken på vad intervjupersonerna har haft att 

berätta  och eftersträvat  en intervjusituation  som snarare  liknar  ett  samtal  mellan  två  likvärdiga 

personer (Fägerborg 2011:92-93). 

Utöver bandade intervjuer har jag utfört e-postintervjuer med två informanter1. I de fallen 

har jag skickat en handfull frågor där vissa har varit av öppen karaktär (som Varför är det så viktigt  

att göra motstånd mot en gruva i Gállok?) men även några mer specifika (vad hände där och då?). 

Intervjupersonerna har därefter fått gott om tid på sig att besvara frågorna. Efter att de besvarat 

dessa har jag ställt följdfrågor som sedan besvarats i en andra runda. Konversationerna har bestått 

av ett par, tre rundor med frågor och svar och e-postintervjuerna motsvarar var för sig totalt ca fem 

A4 sidor med text.

Videofilmer och fotografier

De audiovisuella och visuella medierna kan vara ett utmärkt komplement till intervjuer och hjälpa 

till att rekonstruera platser, skeenden och intryck (Gradén & Kaijser 2011). I min uppsats använder 

jag fotografier och videofilmer på olika sätt. I kapitel 5, där en demonstration analyseras, har jag 

använt mina egna fotografier och filmsnuttar för att fokusera på vissa särskilda element samt för att  

ge färg och form åt olika minnen. Här har jag använt mig av en dokmentationsteknik där jag utgår 

från  fotografier  för  att  beskriva  olika  händelser,  som en slags  bilderdagbok.  Denna metod har 

fungerat mycket väl och har gjort det enkelt att gå tillbaka till olika händelser och analysera olika 

delar som kan vara intressanta ur ett eller annat perspektiv. 

Jag använder mig också av så kallade onlinevideor som empiriskt material för att få grepp 

om  olika  händelser  och  perspektiv.  Det  handlar  om  olika  videofilmer  som  individer  aktiva  i 

gruvmotståndsrörelsen har producerat och därefter lagt ut på Internet. Dessa filmer ger information 

om olika händelser och hur aktivism iscensätts, organiseras och genomförs. Onlinevideorna berättar 

också om filmproducenternas och gruvmotståndarnas värderingar. 

Observationer

De händelser som utgör utgångspunkten för denna studie –  protesterna och blockaderna i Gállok 

sommaren 2013 – utspelades innan uppsatsarbetets start. Jag hade inte möjlighet att vara på plats 

under  just  dessa  händelser.  Däremot  var  jag  på  plats  i  Jokkmokk  under  den  stora  årliga 

vintermarknaden år 2014, som lockade tusentals besökare, när olika anti-gruvrelaterade händelser 

ägde rum. Det handlar dels om den redan nämnda demonstrationen men också om andra händelser 

1 För vidare definition och diskussion om e-postintervju, se Kozinets 2011
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som olika  workshops,  utflykter  och  protester.  Vid  dessa  tillfällen  pendlade  jag  mellan  att  vara 

medagerande och ”observatör” (även om man aldrig kan ställa sig helt utanför en situation).  Jag 

försökte att anteckna så mycket jag kunde. Genom att vara på plats där saker äger rum kan vi få en 

större förståelse för olika skeenden på ett individnära plan. Observationer kan dessutom hjälpa oss 

att fånga sinnesstämningar och känslointryck som sällan låter sig fångas vare sig genom intervjuer 

eller audiovisuella medier (Frykman 2012:150).

Netnografi

Netnografi är ett samlingsbegrepp som rymmer alla möjliga former av etnografiskt material som 

samlats in över Internet (Kozinets 2011). Två källor som kan betecknas som netnografi och redan 

nämnts, är e-postintervjuer och onlinevideor. Utöver dessa netnografiska material har jag dessutom 

använt mig av etnografi på så kallade sociala medier, främst Facebook och olika bloggar som kan 

knytas till gruvmotståndsrörelsen. Det har visat sig att framförallt Facebook har spelat en viktig roll, 

när  det  gäller  att  engagera  nya  till  gruvmotståndsrörelsen,  informera  om  olika  händelser  och 

processer samt för att byta eller debattera olika åsikter och värderingar. 

Problemet med denna typ av material rör främst avgränsning och hantering. I ett tidigt skede 

av uppsatsskrivandet samlade jag in stora mängder data som sparades på en hårddisk. Materialet 

blev snabbt oöverskådligt och svårt att hantera. Dessutom har mitt fokus efterhand riktats bort från 

hur sociala medier används till andra områden. Därför har detta material inte använts explicit, annat 

än  i  enstaka  fall.  Däremot  har  jag  använt  bloggar  som  på  olika  sätt  kan  knytas  till 

gruvmotståndsrörelsen,  som empiriskt  material  i  uppsatsen.  Genom bloggar  kommuniceras  ofta 

fördjupande diskussioner kring olika teman vilket i många fall är ett intressant material ur analytisk 

synvinkel.

Loggbok

I  kapitel  5 använder  jag mig av ytterligare en källkategori.  Det  rör  sig om loggböcker  som är 

författade av aktivister under vistelsen i Gállok sommaren 2013. Loggböckerna skrevs som en del 

av ett forskningsprojekt vid Uppsala Universitet (”Älvar, motstånd och resiliens”). Loggböckerna är 

ett bra material för att förstå individernas upplevelser och känslor vid vissa specifika situationer. 

Mitt intryck har varit att individerna har lättare att skriva om sina känsloupplevelser, till exempel 

vid  jobbiga  och  påfrestande  tillfällen,  än  vad  de  har  att  berätta  om det  i  intervjuer.  Eftersom 

loggböckerna  stundvis  är  mycket  personliga  ställs  dock  höga  etiska  krav  på  hur  jag  hanterar 

materialet. Därför har jag endast valt ut avsnitt som har relevans för uppsatsen och varit noga med 

att inte ta med känsligt material. 
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Disposition

Uppsatsen är uppdelad i  fem olika kapitel  samt en avslutning.  I  kapitel  2 ges en kort  historisk 

bakgrund  och  kontextualisering  som  kan  vara  av  relevans  för  vår  förståelse  av 

gruvmotståndsrörelsens  framväxt.  I  kapitel  3  undersöker  vi  vilka  resonemang,  värderingar  och 

känslor  som  cirkulerar  inom  gruvmotståndsrörelsen.  Vilka  ideologiska  ställningstaganden  och 

åsikter  uttrycks  bland  gruvmotståndarna?  Hur  vävs  uttryck  för  känslor,  affekter  och  emotioner 

samman  med  diskussioner  om  politik,  värderingar  och  ideologi?  Påverkas  ens  engagemang 

beroende på ens relation till Gállok? Beroende på om man identifierar sig som same eller ej? Finns 

det värderingar som är signifikanta för olika grupper? Finns det värderingar som är mer allmänna 

inom motståndsrörelsen? 

I kapitel 4 ställs händelserna i Gállok sommaren 2013 i fokus. Hur används kroppar som 

verktyg för att göra motstånd? Hur mobiliseras ett motstånd? Vilka metoder och strategier använder 

man sig av? På vilket sätt är känslor närvarande i allt detta? 

I kapitel 5 undersöks en demonstration som ordnades i Jokkmokk 2014 under den årliga 

vintermarknaden. Här frågar vi oss vad som händer under demonstrationen, och vad som händer 

med demonstrationens deltagare under en demonstration. Demonstrationen analyseras som en ritual  

och som en iscensättning. Vad händer under demonstrationen? Vilka aktörer kan vi urskilja? Vilken 

rekvisita används? Vilka strategier använder man sig av? Hur bidrar demonstrationen till att stärka 

samhörigheten bland gruvmotståndare? Hur används demonstrationen för att kommunicera politiska 

budskap? Vilken roll fyller demonstrationen för en social rörelse som gruvmotståndsrörelsen?

Uppsatsen summeras därefter i en kort avslutning. Vilka slutsatser kan vi dra av studien? 

Vilken kunskap bidrar den med? 
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KAPITEL 2. BAKGRUND

Detta  kapitel  syftar  till  att  ge  bakgrundsinformation  som kan  vara  viktig  för  vår  förståelse  av 

gruvmotståndsrörelsens framväxt.  Det är inte frågan om att  ge någon fullödig historieskrivning, 

eller  ens  en  översiktsbild.  Däremot kan vissa  utsnitt  av historien ha relevans för  våra  fortsatta 

analyser. Det handlar dels om att ge läsaren en hint om den historiska kontext vari allt detta utspelar 

sig, dels  att ge bakgrundsinformation om några historiska skeenden som studiens deltagare ofta 

resonerar kring. 

”Gruvboom”

Innan vi går vidare och ser hur gruvmotståndsrörelsen växte fram kan det vara relevant att lyfta 

blickarna till  en ekonomisk-politisk makronivå. Som humanekologen Emma Stridh påvisar i sin 

studie ”What local people?”, har vi sedan början av 2000-talet sett en ökad trend att prospektera 

efter mineraler i Sverige (Stridh 2013:9). Orsaken till detta är framförallt den ökade efterfrågan på 

järnmalm och andra  metaller,  inte  minst  från  Kina.  Runt  åren  2010 och 2011 nådde priset  på 

järnmalm en rekordnivå, för att därefter sakta dala. Priset på andra metaller såsom koppar, zink, 

aluminium och bly är dock förtsatt mycket högt (se SGU 2014). 

Den ökade gruvaktitivtet som ägt rum i Sverige, de senaste femton åren, kulminerade i en 

”mineralstrategi”  som den förra  regeringen under  ledning av dåvarande näringsministern  Annie 

Lööf presenterade våren 2013 (Stridh 2013:9). I denna föreslår den dåvarande regeringen ett antal 

åtgärder  för  att  ytterligare utöka  den svenska mineralnäringen,  bland annat  genom att  göra  det 

”attraktivt” för utländska bolag att investera och delta i prospektering och brytning av mineraler i 

Sverige (Sveriges  mineralstrategi  2013:4,  42).  Målet  är  att  fram till  år  2030 öka antalet  aktiva 

gruvor i Sverige från 16 till 47 (Stridh 2013:4, Persson Öhman 2014). 

Den  expanderande  gruvnäringen  är  dock  inte  ett  fenomen  som  existerar  enbart  inom 

Sverige.  Runtom i  världen  växer  gruvnäringen,  ofta  med negativa  konsekvenser  för  den  redan 

marginaliserade  landsbygdsbefolkningen.  Inte  sällan  är  det  urfolk  som  drabbas  värst  (se 

O’Faircheallaigh 2012, Oskarsson 2013). 

Beowulf mining PLC och JIMAB

Det bolag som har koncessionsrätten att prospektera efter järnmalm i Gállok är det brittiska bolaget 

Beowulf  Mining  PLC,  under  ledning  av  VD'n  Clive  Sinclair-Poulton.  Bolaget  påbörjade 

prospekteringarna efter järnmalm våren 2006. År 2012 startade Beowulf Mining PLC dotterbolaget 

Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB), som till 100% ägs av Beowulf. Detta gjorde man för att det 
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krävs ett svenskt bolag för att ha rätten till undersökningstillstånd och för att provbryta  järn (Stridh 

2013:13). Under sommaren 2013 gick JIMAB från att enbart prospektera genom borrning, till att 

faktiskt provspränga i området. Det var detta som ledde till den aktivism och det motstånd som 

utgör denna studies huvudfokus. 

Gállok

Den fysiska plats  som utgör centrum i  denna uppsats är  ett  område som kommit  att  kallas  för 

”Kallak” efter den närbelägna sjön Kallakjaure. På samiska heter sjön dock Gállokjávrre och därför 

kallas platsen av de som är inblandade i gruvmotståndsrörelsen ofta för Gállok (Lundberg Tuorda 

2014). Det är också det namn som denna studie i första hand kommer att använda sig av, även om 

namnet Kallak också förekommer. 

Gállok är ett  område som ligger  på en halvö i  Lilla Luleälv mellan sjöarna Randijaure, 

Parkijaure  och  Skalka,  4  mil  väster  om  centralorten  Jokkmokk.  I  närheten  ligger  byarna 

Björkholmen och Randijaur där det bor ett  åttiotal  personer  (Stridh 2013:14, Lundberg Tuorda 

2014). Området  är  av  stor  vikt  för  den  rennäring  som  bedrivs  av  de  närbelägna  samebyarna 

Jåhkågasska tjiellde och Sirges sameby, bland annat för att det är en del av en viktig flyttpassage 

från renarnas sommar- till vinterbete (Stridh 2013:16, se också kapitel 3).

”What local people?”

Det mer organiserade motståndet mot en gruva i Gállok växte fram 2010 (intervju med Marie & 

Hanna).  Men det  var  först  2011,  efter  ett  särskilt  uttalande av  VD Clive  Sinclair-Poulton  som 

rörelsen  skulle  väcka  någon  större  uppmärksamhet.  Uttalandet,  som  många  inom 

gruvmotståndsrörelsen ofta hänvisar till, ägde rum under en gruvkonferens i Stockholm november 

2011. Sinclair-Poulton höll då en presentation om planerna på att anlägga ett dagbrott i Gállok. Han 

ställde sig då den retoriska frågan om vad lokalbefolkningen ansåg om en gruva i området, varpå 

han visar ett flygfoto över ett skogsområde i Gállok och svarade: ”what local people?” (Lundberg 

Tuorda 2014, Stridh 2013:18-19, Cocq 2014). 

Många  inom  gruvmotståndsrörelsen  berättar  att  det  var  efter  detta  uttalande  som 

frustrationen steg hos somliga ur lokalbefolkningen kring Gállok och i Jokkmokk. Som en respons 

till detta valde några initiativtagare att ordna en utställning under Jokkmokks marknad i februari 

månad året därpå. Utställningen kallade man för ”Us Local People” och bestod till största del av 

fotografier föreställande människor ur lokalbefolkningen som opponerade sig mot planerna på att 

anlägga en gruva i Gállok. Man ordnade också, för andra året i rad, en stor demonstration under 

vintermarknaden i  Jokkmokk,  för  att  protestera  mot  gruvplanerna.  Dessutom lade  man  upp en 
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hemsida,  www.whatlocalpeople.se,  där man kan se fotografier  på personer ur utställningen ”Us 

local people” (www.whatlocalpeople.se, Stridh 2013, Cocq 2014, Lundberg Tuorda 2014).

Under  tiden  hade  också  engagemanget  på  sociala  medier  växt.  Inte  minst  pågick  heta 

diskussioner inom olika facebookgrupper som ”Inga gruvor i Jokkmokk” (som senare skulle byta 

namn till ”Gruvfritt Jokkmokk”) och ”Ja eller nej till gruva i Kallak” (intervju med Jonas). Än så 

länge  var  det  främst  de  lokalt  bosatta  och  renskötarna  ur  de  närbelägna  samebyarna  som 

intresserade sig för frågan. För att förstå hur människor från andra delar av Sverige skulle komma 

att bli intresserade kan det vara relevant att rikta blickarna mot en annan del av Sverige, nämligen 

Gotland.

Ojnare 2012

Under sommaren 2012 pågick en annan konflikt om mineralbrytning som skulle ha stor påverkan 

för den fortsatta utvecklingen av motståndet mot en gruva i Gállok. Då hade gruvföretaget Nordkalk 

genom skogsbolaget Mellanskog planerat att avverka delar av skogsområdet ”Ojnare” på Gotland, 

som ett led i anläggandet av ett kalkbrott. Men motståndet var stort bland miljöaktivister, bönder 

och lokalbefolkning. Man var bland annat var rädda för de miljökonsekvenser och den inverkan på 

Gotlands  grundvatten  som ett  kalkbrott  skulle  kunna  innebära.  För  att  förhindra  avverkningen 

uppmanade organisationen Fältbiologerna till en tältaktion för att hindra avverkningsmaskinerna. 

Aktivisterna  använde  sina  kroppar  för  att  stå  i  vägen  och  stoppa  maskinerna.  Så  småningom 

tillkallades polisförstärkning från fastlandet. Konfrontationern kom att väcka stor uppmärksamhet i 

media och planerna på att anlägga ett kalkbrott fick skjutas på framtiden (Thoresen 2012).

Turerna kring kalkbrottet har sedan dess gått flera varv och idag är det – av juridiska- och 

miljöskäl – osäkert om det kommer att bli något kalkbrott i Ojnare. Det som är relevant för denna 

studie är  att  motståndet mot kalkbrottet  på Gotland av många ses som en viktig erfarenhet för 

fortsatt aktivism mot olika typer av exploatering och kolonialisering av naturresurser i Sverige (e-

postintervju med Jonathan). Flera av de som var närvarande på Gotland vid Ojnare 2012 åkte till 

Gállok  under  sommaren  2013  för  att  utföra  aktivism  mot  planerna  där.  Andra  hade  sett  och 

inspirerats av Ojnare 2012 och ville av den anledningen vara delaktiga i Gállok 2013. 

Dessutom  gav  motståndet  mot  kalkbrottet  på  Gotland  upphov  till  organisationen 

Urbergsgruppen, som senare skulle få  en lokal  avdelning i  Jokkmokk (idag har  den dessutom 

avdelningar i Rönnbäcken och i Gävle). Urbergsgruppen kan ses som ett nätverk eller som en länk 

mellan olika lokala motståndsrörelser (http://urbergsgruppen.se/).
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Samisk motståndskamp genom historien

En viktig beståndsdel i kampen mot en gruva i Gállok handlar om kampen för samers rättigheter. 

Många som är aktiva i gruvmotståndet lyfter fram den svenska statens behandling av samerna som 

en viktig orsak till varför just denna strid är så viktig. Man resonerar ofta kring hur den svenska 

staten har koloniserat och förtryckt samerna genom tiderna och att detta fortfarande pågår i mer 

eller mindre utsträckning (se kapitel 3).

Flera  samer har i mer eller mindre organiserad form under de senaste åren på olika sätt 

försökt att lyfta fram den orättvisa behandling som samer fortfarande tvingas utstå. Det kan handla 

om  vardagsrasism,  marginalisering  på  bostads-  och  jobbmarknader  och  om  exploatering  av 

naturresurser  på samiska territorium (Cocq 2014,  Sjöstedt  Landén 2014,  Johansson-Lönn 2014, 

Åhren 2008). Ett av de organ som jobbat för dessa frågor är sametinget, där ett av deras främsta 

krav har varit att Sverige, genom riksdagen, skall ratificera FN's konvention om urfolks rättigheter, 

ILO 169 (se ”Kråik:'Det är ingen egen stat vi begär'”, NSD 14-10-01). Den samiska rättvisekampen 

pågår även utanför sametinget inom andra organisationer som Svenska Samernas Riksförbund och 

Same Ätnam. Men kampen pågår också bland samiska artister. Många vill till exempel göra upp 

med de stereotypa bilder av samer som finns. Systrarna Mimi och Maxida Märak (poet respektive 

musiker), Annders Sunna (street-art konstnär), och musikern Max Mackché är endast några exempel 

på detta. 

Samisk rättvisekamp är inte någon ny företeelse (även om formerna för detta ser annorlunda 

ut  idag).  Historikern  Patrik  Lantto  har  gjort  en  omfattande  studie  över  samernas  etnopolitiska 

mobilisering kring åren 1900-1950 i boken ”Tiden börjar på nytt” (2000). Här visar han på att samer 

organiserat sig redan 1904, bland annat för att upprätta en gräns som skulle hindra de lantbrukande 

nybyggarna från att tränga ut samerna på fjället (2000:57). 

Vuokko  Hirvonen  har  i  sin  doktorsavhandling  Sámeeatnama  jienat—sápmelaš  nissona  

bálggis girje!állin  (1998), som senare översattes till engelska under namnet ”Voices from Sápmi. 

Sámi  Women’s  Path  to  Authorship  ”  (2008)  visat  på  olika  former  av  tidig  organisering  bland 

samiska  kvinnor  (Heith  2010).  Här  lyfts  bland  annat  Elsa  Laula  (senare  Renberg)  och  Karin 

Stenberg fram som viktiga pionjärer för samisk organisering. Elsa Laula-Renberg var pådrivande 

aktör i grundandet av den första samiska riksorganisationen, Lapska Centralförbundet och grundade 

senare även en samisk kvinnoorganisation (Heith 2010).

Men samisk organisering är även äldre än så. Ett våldsamt exempel på detta var när samer i  

det norska Kautokeino beslutade sig för att göra uppror mot representanter för det norska samhället. 

År 1852 hade en grupp av samer, under inflytande av Laestadius, bestämt sig för att göra upp med 

de  som  man  ansåg  var  norska  kolonisatörer,  vilket  till  ledde  till  fysiska  angrepp  och  att  två 

19



represenatenter för den norska staten dödades (Zorgdrager 1997). 

Förmodligen kan vi finna ännu fler och äldre exempel på samisk mobilisering och motstånd 

än vad som finns uttrymme för att nämna här. Men för att återkoppla till debatten om ”det nya” i 

dagens sociala rörelser (Buechler 1995) så kan vi här se flera exempel på att samisk motståndskamp 

inte är någonting nytt. Däremot finns det anledning att tro att formerna för detta motstånd tar sig 

annorlunda uttryck i dag än för drygt 150 år sedan, något som vi kommer att se exempel på i de 

följande kapitlen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av detta kan vi förstå att den rörelse som kom att växa fram mot en gruva i Gállok 

har  flera  trådar  som spinner  tillbaka till  tidigare rörelser.  Det  handlar  dels  om olika former av 

samisk mobilisering. Men det handlar också om de erfarenheter som många av Ojnareaktivisterna 

gjorde sommaren 2012. Utöver det finns det många lokalt bosatta, i och omkring Jokkmokk, som 

har  ett  stort  intresse för  miljöfrågor  och bevarande av landskap.  I  nästa  kapitel  kommer vi  att 

fördjupa  vår  undersökning  av  gruvmoståndsrörelsen,  genom  att  studera  de  värderingar, 

diskussioner, argument och emotioner som cirkulerar inom rörelsens olika grenar. 
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KAPITEL 3. VARFÖR MOTSTÅND?

I detta kapitel undersöks några av de diskussioner, värderingar och argument som cirkulerar inom 

gruvmotståndsrörelsen.  Det  handar  dels  om  mer  politiska  diskussioner:  vilka  ideologiska 

ställningstaganden och åsikter uttrycks bland gruvmotståndarna? Dels handlar det om olika känslor 

som uttrycks av gruvmotståndare. Hur vävs uttryck för känslor, affekter och emotioner samman 

med diskussioner om politik, värderingar och ideologi? Vi kommer också att undersöka sambandet 

mellan  människor,  plats  och  engagemang  inom  rörelsen.  Vi  utgår  från  att  man  kan  göra  en 

uppdelning av gruvmotsåndet i tre grupper: samiska motståndskämpar, lokala motståndskämpar och 

aktivister: Påverkas ens engagemang beroende på ens relation till Gállok? Beroende på om man 

identifierar sig som same eller  ej? Finns det värderingar som är signifikanta för olika grupper? 

Finns det värderingar som är mer allmänna inom motståndsrörelsen?

Gruvmotståndsrörelsen, en kulturell och politisk rörelse

I likhet med etnologen Mats Lindqvist i sin studie ”Klasskamrater” om klasskamp och arbetarkultur 

på en fabrik i Svedala, utgår jag från att man kan se på ”politiska” rörelser i termer av kulturbygge 

(Lindqvist 1994:24). I en traditionell marxistisk uppfattning ses de politiska subjekten (i synnerhet 
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arbetarrörelsen) som direkta konsekvenser av de rådande  produktionsförhållandena. I motsats till 

det  synsättet  menar  Lindqvist  att  även  ”[d]et  kapitalistiska  produktionssättet  är  ett  resultat  av 

mänskliga  erfarenheter  och  initiativ  och  som sådant  ett  led  i  en  kulturell  process”  (Lindqvist 

1994:24). 

Kulturbygget försiggår alltid på flera olika plan. Det handlar om utformningen av de övergripande ekonomiska 

principerna,  produktionens  organisation,  de  samhälleliga  institutionerna  osv.  Men  det  handlar  också  om 

nyskapande i det lilla, som en avvikande livsstil, alternativa tänkesätt och bygget av organisationer i närmiljön 

avsedda att samla liktänkande etc. Det är ur denna kulturella formering i vardagen som de första stegen mot en 

mer allomfattande samhällelig förändring alltid tar sin början (Lindqvist 1994:24).

Om vi tillämpar detta perspektiv innebär det att  svaret på frågan om varför och hur människor 

engagerar sig i gruvmotståndet inte bara står att söka i de strukturella förhållandena, men även i 

förändringar i vardagsmönster, personliga relationer och materiella intressen. Lindqvist beskriver 

det som att det existerar en ”dialektik mellan människa och materiell verklighet” (1994:23). Denna 

beskrivning fångar två sidor av samma mynt: det handlar om kultur och mellanmänskliga relationer, 

men det handlar också om materiella villkor och intressen. Med fenomenologiska termer kan vi tala 

om en sammanflätning mellan materiella och sociala faktorer. 

Fenomenologin lär oss att ta fasta på betydelsen av känslor och emotioner (Ahmed 2011:65, 

Frykman & Gilje 2001:18, Ingold 2000:24). Sarah Ahmed menar att ”känslor spelar en avgörande 

roll för hur enskilda och kollektiva kroppar 'får sina ytor' genom känslornas sätt att cirkulera mellan 

kroppar och symboler” (Ahmed 2011:65). Enligt henne existerar inte ”[...]känslor enbart 'inuti' eller 

'utanför'  [individen]  utan  skapar  själva  intrycket  av  ytor  och  gränser  hos  kroppar  och  världar” 

(Ahmed 2011:66). I hennes studie av nationalism har hon till exempel undersökt hur känslor som 

kärlek  till  den  egna  nationen  och  hatet  och  rädslan  för  ”den  andre”  eller  ”främlingen”  binder 

samman dessa människor. 

Samtidigt har känslor med plats och materialiteter att göra. Frykman skriver att ”[k]änslorna 

förbinder  människorna  med  den  omgivande  världen  –  känslorna  situerar  människorna  i  en 

livsvärld” (Frykman 2012:59). Kanske kan vi tala om känslornas rörelse inte bara mellan kroppar 

och symboler, men också mellan platser och materialiteter? Hursomhelst så lär fenomenologin oss 

att se till  känslornas betydelse i olika situationer, kontexter och sociala miljöer. Vi kan säga att  

känslorna  är en del av den sammanflätningen med det  materiella  och det  kulturella.  Kan vi se 

exempel på sådana sammanflätningar i det empiriska materialet? I så fall hur?
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Vilka är gruvmotståndsrörelsen?

Om vi utgår från gruvmotståndarnas etniska och geografiska bakgrund är det möjligt att dela upp 

rörelsen  i  tre  grupper:  samiska gruvmotståndare,  lokala gruvmotståndare och  aktivister.  Det  är 

naturligtvis bara frågan om en grov skiss, men det kan ändå vara relevant att undersöka om en sådan 

uppdelning är möjlig att göra. Kan vi identifiera berättelser, värderingar och uttryck för känslor som 

är signifikanta för dessa olika grupper?  

”Det lokala” och ”det regionala”

Nedan kommer vi  att  undersöka några teman som har  med själva platsen Gállok att  göra.  Det 

kommer främst att  handla om de lokalt  bosatta  gruvmotståndarnas relation till   platsen Gállok. 

Finns  det  resonemang,  värderingar  och  uttryck  för  känslor  som  är  signifikanta  för  de 

gruvmotståndare som är lokalt bosatta i närheten av Gállok, eller hos dem som har andra direkta  

och konkreta relationer till området, (exempelvis för sin försörjning)? 

Buller och damm

För  många  i  lokalbefolkningen  utgör  hemmet och  själva  platsen  Gállok  utgångspunkten  för 

engagemanget. Det handlar framförallt om dem som är bosatta i de närliggande byarna Randijaur,  

Björkholmen och Björknäs, men även om andra som som har en direkt relation till området. En 

farhåga eller rädsla som har kommit upp i intervjuer är att de som bor i närområdet kring Gállok 

kommer att påverkas av de hårda transporter som skulle bli följden av gruva. Johanna som bor ett 

par  kilometer  från  det  planerade  gruvområdet,  berättar  om  sin  reaktion  när  hon  fick  höra  på 

planerna om dagbrottet första gången:

Första reaktionen det var ju liksom nej, nej, nej! Och då tänkte jag mer på det här med alla bilar som ska fara.  

För att,  det finns ju ingen järnväg utan det kommer ju bli bilar då som åker fram-och-tillbaka, fram-och-

tillbaka[...] Också tänkte jag rent personligt, på mig själv, att jag kommer inte att kunna bo kvar, vi bor inte  

inom gruvområdet  så,  det  är  väll  ett  par  kilometer  rakt  över sjön fram till  själva  gruvområdet...så  det  vi 

kommer att märka det är ju dom här spotlightsen från gruvan då och kanske lite buller. Men det som definitivt 

kommer göra att vi inte kommer att kunna bo kvar, det är ju transporterna, för dom dammar och sen var tredje  

minut då på den här smala vägen som ligger kanske hundra meter från vårat hus […] då blev det ju mer  

personligt, inte bara miljömässigt (intervju med Johanna).

Johanna uttrycker en rädsla för att hon inte kommer att kunna bo kvar, framförallt på grund av det 

buller och damm som skulle uppstå i samband med de hårda transporterna av järnmalm. För henne 

handlar gruvmotståndet inte bara om miljö i generella termer, men också om en kamp som handlar 

om att försvara sina nuvarande levnadsvillkor och att kunna bo kvar i sitt hem.
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Förgiftat vatten

I kampen mot ett kalkbrott i Ojnare på Gotland år 2012 var frågan om fördärvat dricksvatten en 

central fråga bland motståndarna (Thoreson 2012). Det verkar som det regionala ekosystemet på 

Gotland är känsligare för förändringar i grundvattenreserven än vad fallet är i Gállok, men det finns 

ändå  farhågor  för  att  vattenkvalitén  kommer  att  försämras  kraftigt.  Johanna  får  återigen 

exemplifiera:

Så då åkte vi upp och tittade hur det ser ut där den här gruvan ska bli, och då blev man verkligen rädd alltså. 

För att gruvan är här och älven är här [visar med händerna], så minsta lilla läckage rinner rakt ner i älven, och 

det är ju då dricksvatten för, ja hela vägen ner till Luleå och så går det ut i Bottenviken (intervju med Johanna).

Johanna hänvisar till det korta avståndet mellan den planerade gruvan och Luleälven. Hon beskriver 

i intervjun att det var när hon först såg platsen med egna ögon, och såg hur kort avståndet är från det 

planerade gruvområdet till Luleälv som hon blev ”verkligt rädd”. Det handlar alltså om en rädsla 

för att dricksvattnet ska fördärvas av olika miljögifter. Även Jonas, som är bosatt i Jokkmokk, oroas 

över vad en gruva i Gállok skulle innebära för vattenkvalitén. Han säger:

Det  tycks  ju  vara  så  att  priset  vi  får  betala...  och  det  är  ju  det  som  är  den  frågan  med  Gállok,  

miljökonsekvenserna, som att: vad är det vi drar fram när vi börjar spränga en berggrund som har legat där i 

miljontals år. Jag menar det är ju inte bara järnmalm som ligger där, det är ju en massa andra giftiga grejer, i  

anslutning till ett vattendrag. Det är ju som att hälla cyanid i en saftbunke liksom (intervju med Jonas).

Försämringar av vattenkvalitén är också något som informanter som själva inte är bosatta i närheten 

av Gállok berättar om. Pär, som bland annat studerar ekologifrågor på universitet, är väl insatt i de 

olika konsekvenser som en gruva i Gállok kan ha på ekologin.

Du har  lokal miljöpåverkan.  I  form utav  förintat  landskap,  du  har  semilokal  inverkan  i  form utav  ökad  

infrastruktur och damm och utsläpp till vatten och så vidare. Och du har en global  miljöpåverkan i form utav 

koldioxidutsläpp som är omfattande (interju med Pär). 

Marie, som är bosatt i Stockholm men som har vänner och bekanta i närheten av Gállok, diskuterar 

risken med att en eventuell gruva ska förgifta vattendrag:

Så dels har du ju dammsäkerheten men så har du ju, det förgiftar ju. Det förgiftar vattendragen det förgiftar 

marken....det blir inte bra, det blir förgiftat och det går aldrig att återställa den marken (interju med Marie).

Försämringar av vattenkvalitén tycks alltså vara ett ämne som inte bara engagerar lokalt bosatta. 

Kanske är det ett diskussionsämne som är lätt att ta till sig? Kanske är det lätt att känna empati med 

dem som riskerar att förlora dricksvattnet? Men vi kan också se hur Pär, som studerar ekologifrågor 

24



på universitetet, är insatt i den här typen av frågor sedan tidigare. Det är möjligt att diskussionerna 

om vattenkvalitén inte bara rör sig från de lokala gruvmotståndarna till  övriga engagerade, men 

också att de med god kunskap om ekologi och miljö delar med sig av den sortens kunskap inom 

rörelsen.  Det  är  naturligtvis  omöjligt  (och  förmodligen  ointressant)  att  ”spåra”  varifrån  vissa 

diskussioner  har  uppstått  och  sedan  spridit  sig.  Desto  mer  intressant  är  det  att  vi  kan  se  att  

diskussionerna om vattenkvalité (likt flera andra diskussioner som vi ska se exempel på nedan) 

sprider sig och cirkulerar inom gruvmotståndsrörelsen.

Dammsäkerhet

En annan fråga som i hög utsträckning engagerar de lokalt bosatta gruvmotståndarna, men även 

gruvmotståndare  generellt,  är  frågan  om  risken  för  dammhaveri.  Här  hänvisar  man  ofta  till 

forskarna May-Britt Öhman och Eva-Lotta Thunqvists arbeten (Öhman et. al. 2014).  Thunqvist och 

Öhman  har  visat  på  vilka  risker  vattenkraftsdammar  innebär  för  befolkningen  som  lever  i 

vattenkraftsdammarnas närområde. De har påtalat att det inte alls är ovanligt att dammar brister och 

att  risken  för  att  vattenkraftsdammen  i  Parkijaur  (Parkidammen)  –  som  ligger  2  km från  det 

planerade dagbrottet i Gállok – skulle brista, ökar markant om man spränger ett dagbrott i närheten 

(Öhman et al 2014). Detta är något som har fått många att uttrycka känslor av oro över vad som 

händer med Parkidammen om ett dagbrott i Gállok skulle bli av.

Den 16e  augusti  2013,  mitt  under  pågående konfrontationer  i  Gállok,  kunde vi  läsa  en 

debattartikel i Svenska dagbladet där skribenterna uppmärksammar riskerna för ett dammhaveri om 

en gruva skulle bli av. Författarna till artikeln är samiska renskötare som är medlemmar i styrelsen i 

Jåhkågasska  Tjiellde  sameby:  Jon-Mikko  Länta,  Mattias  Pirak,  Jessica  Länta,  Jan-Erik  Länta, 

Niklas Spik,  samt två personer verksamma vid Uppsala univeristet: Markus Nyström och Mirja 

Palo. De är alla på ett eller annat sätt involverade i gruvmotståndsrörelsen och i debattartikeln lyfter 

de dammsäkerhetsfrågan som ett argument mot ett dagbrott i Gállok. 

Avgörande kommer vara frågan om dammsäkerhet,  vilket förhoppningsvis kommer tas upp av domstolen. 

Gállok ligger alldeles intill Parki vattenkraftverk i Lilla luleälven. Att här planera att utföra storskaliga och 

kontinuerliga sprängningar under lång tid är förknippat med mycket förhöjda risker för dammhaveri. Havererar 

dammen i Parki kommer inte dammarna nedströms att hålla. Vattenmassorna kommer ta med sig allt – hus, 

bilar, träd, människor – och leda till  haverier i samtliga dammar nedströms, i  Randi, Akkats, Letsi,  Porsi,  

Laxede,  Vittjärv  och  Boden.  Många av  dessa  dammar  har  högsta  konsekvensklass.  Förödelsen  skulle  bli 

ofattbar (debattartikel publicerad i SvD: ”Gruva i Kallak är ett hot mot vattenkraften”).

Om Parkidammen skulle  brista,  så  skulle  det  få  förödande konsekvenser  även nedströms längs 

Luleälv, resonerar man (se även Öhman et al 2014). Riskerna med att Parkidammen ska brista vid 
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eventuellt dagbrott används som ett strategiskt viktigt argument mot en gruva, på flera sätt.

Vid ett tillfälle under Jokkmokks marknad 2014 ordnade gruvmotståndare en filmvisning av 

filmen ”The Gállok Rebellion”.  Efter  visningen följde diskussioner  om aktivism, strategier  och 

gruvor generellt. En fråga man diskuterade var dammsäkerhetsfrågan. En av deltagarna lyfte fram 

att dammsäkerhetsproblematiken kunde användas som ett strategiskt argument för att få folk som 

bor nedströms längs Luleälv att bli engagerade i rörelsen. Ett dammhaveri  i  Parkijaur skulle få 

förödande konsekvenser även för dem som bor nedströms, och kanske riva med sig fler dammar, 

resonerade  man.  Därför  ansåg  man  att  denna  fråga  extra  viktig,  ur  mobiliseringshänsyn 

(fältdagbok).

För somliga gruvmotståndare utgör frågan om dammsäkerhet också en förhoppning om att 

det kanske inte kommer att bli något dagbrott i Gállok. Såhär säger till exempel Johanna när vi 

avrundar vårt intervjusamtal, när jag frågar henne om hon känner något hopp inför framtiden:

Ja det blir ingen gruva! Man måste tro så, annars skulle man inte orka. Åtminstone jag har bestämt mig för att 

det blir ingen gruva på grund av dammarna som ligger för nära, älven ligger för nära. Det kommer att kosta för  

mycket att frakta bort järnmalmen och så kommer malmpriserna gå ner. Jag har redan klart för mig att det blir  

ingen gruva, det gäller bara att jobba för det” (intervju med Johanna).

Dammsäkerhetsfrågan är något som ger Johanna hopp om att det inte ska bli någon gruva. Enligt 

henne är riskerna för stora för att myndigheter och domstolar ska kunna godkänna en anläggning av 

ett dagbrott i området.

Flera av de lokalt och regionalt bosatta uttrycker alltså en oro för att Parkidammen skulle 

komma att brista, om en gruva i Gállok blev av. Samtidigt tycks frågan om dammsäkerhet betraktas 

som en strategisk fråga,  utifrån olika synvinklar.  Dels för att  det finns en juridisk möjlighet att 

stoppa dagbrottet om ärendet tas upp i domstol, dels för att det är en fråga som kan få människor 

nedströms längs Luleälv att engagera sig.

En intressant aspekt är  att  vi kan se hur Öhman och Thunqvists forskning används som 

argument  mot  ett  dagbrott  i  Gállok.  Öhman  och  Thunqvist  har  kommit  att  bli  aktiva  inom 

gruvmotståndsrörelsen, inte minst tack vare deras expertis gällande riskerna för dammhaveri. De 

har vid ett flertal tillfällen talat på demonstrationer och manifestationer (se exempelvis kapitel 5). 

och  blivit  ett  slags  representanter  när  det  kommer  dammsäkerhetsfrågan  inom 

gruvmotståndsrörelsen.  Det  handlar  främst  om  ett  yrkesmässigt  engagemang  hos  Öhman  och 

Thunqvist, då de genom sin forskning har funnit stora risker med ett anläggande av ett dagbrott i 

Gállok. Det är bland annat detta som har lett till att dammsäkerhetsfrågan har blivit en prioriterad 

fråga inom gruvmotståndsrörelsen. 
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Det lokala: diskussion

De tre teman som har lyfts ovan kan på olika sätt knytas till en lokal nivå. Det rör främst materiella 

risker och intressen som berör de lokalt bosatta. Hotet om att behöva flytta utgör en stark drivkraft 

för många som är bosatta i området kring Gállok. I exemplen ovan är det framförallt Johanna som 

ger uttryck för det.

Men det är också viktigt att framhålla, att det finns de som är bosatta i närområdet som 

skulle drabbas på liknande sätt av ett dagbrott men som ändå är förespråkare för en gruva. Det 

ligger utanför ramarna för denna undersökning, men det som denna grupp oftast tycks hänvisa till är 

att ett dagbrott i Gállok snarare skulle utgöra en möjlighet till att bo kvar. Jokkmokks kommun är en 

kommun  som  har  sett  en  stor  avfolkningstrend  de  senaste  årtiondena.2 Löftena  om  nya 

arbetstillfällen  ses  utifrån  det  ljuset  som  en  möjlighet  att  bygden  åter  skall  blomstra.  Vilken 

inställning man väljer att ha till ett dagbrott i Gállok kan inte förklaras enbart utifrån materiella 

villkor och intressen. Det hänger också samman med kulturella faktorer, som vilka värderingar och 

förkunskaper  som människorna  i  gruvmotståndsrörelsen  ”besitter”.  Vilken  natursyn  de  berörda 

personerna har, är av stor betydelse för vilken hållning man intar.  I Johannas fall kan vi till exempel 

se hur kampen för att bo kvar vävs samman med en kamp för miljön, ”att minska utsläppen” och för 

ett bevarat landskap. 

Det  är  vanskligt  att  dra  några  generella  slutsatser  utifrån  det  fåtal  intervjuer  med lokalt 

bosatta som har gjorts, men det tycks ändå som att det finns vissa signifikanta diskussionsområden 

som engagerar lokalt bosatta mer än dem som inte har någon direkt relation till Gállok. Det handlar 

till exempel om risker för buller och damm och om förgiftade vattendrag. Men vi kan också se att 

det finns de som inte har någon direkt materiell relation till Gállok, som lyfter fram frågor som 

främst berör dem som är lokalt bosatta. Kanske kan det förklaras med att det handlar om frågor som 

de av andra orsaker är engagerade i. Pär, till exempel, är mycket engagerad i olika ekologifrågor 

och har ett akademiskt intresse i ämnet. För andra kanske det handlar om att visa solidaritet med 

dem som eventuellt kommer att drabbas. Att stå upp för dem som drabbas är en viktig beståndsdel  

inom många sociala och politiska rörelser (se exempelvis Engman 1999:117) Vi kan också se på det 

ur ett kulturellt sammanhang, där olika värderingar går från att vara personliga till att bli kollektivt 

delade. Frågan om dammsäkerhet är ett  exempel på en sådan diskussion,  som i grunden verkar 

bygga på ett akademiskt engagemang från Öhman och Thunqvist. 

2 Enligt statistiska centralbyrån har antalet invånare från år 1988 till 2013 minskat från 6823 till 5066
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”det samiska”

 Begreppet ”det samiska” är ett emiskt begrepp som många gruvmotståndare använder sig av för att 

referera till diskussioner, frågor och problem som på ett eller annat sätt rör samer och samisk kultur. 

I detta avsnitt undersöker vi vissa diskussionsteman, uttryck för känslor och argument som på något 

sätt kan kopplas till ”det samiska”. 

Det bör med ens klargöras att  samerna inte är  en homogen kategori  människor.  Som vi 

kommer se längre fram så är en del av den samiska rättvisekampen att göra upp med de stereotypa 

bilder av samer som finns idag (se kapitel 5). Dessutom råder det diskussioner kring vilka som ska 

ha rätten att få kalla sig för same. Idag lever samer precis som vilka andra som helst och endast en 

liten andel av alla samer sysslar med renskötsel. När det kommer till gruvan i Gállok kan vi också 

konstatera att det finns samer som är aktiva förespråkare för en gruva. Stefan Andersson, tidigare 

socialdemokratiskt kommunalråd i Jokkmokk är ett tydligt exempel på detta. Det finns också samer 

som  väljer  att  inte  positionera  sig  i  debatten,  samt  de  som  inte  är  intresserade  av  debatten 

överhuvudtaget. 

Att det ändå finns fog för att tala om ”det samiska” handlar framförallt om att det tycks spela 

en stor roll inom gruvmotståndsrörelsen. På vilket sätt kan vi se att frågor om samer och samisk 

kultur flätas samman med gruvmotståndet? Kan vi se exempel på diskussioner,  värderingar och 

olika former av känslouttryck som är signifikanta för de inom motståndsrörelsen som definierar sig 

som samer? Finns det vissa intressen som gör de samiska gruvmotståndarna särskilt engagerade?

Renskötsel lokalt  

Redan när vi kommer till de renskötande samerna i de närbelägna samebyarna, och om en eventuell 

gruvas negativa inverkan på deras rennäring, stöter vår indelning av gruvmotståndsrörelsen i tre 

grupper  på  problem.  De  lokala  renskötarna  kan  ju  beskrivas  både som  lokala  och samiska 

motståndskämpar.  Här  har  jag  valt  att  placera  dem under  rubriken  ”det  samiska”.  Orsaken  är 

empiriskt  grundad  då  diskussioner  om  den  lokala  rennäringen  ofta  knyts  samman  med  mer 

generella diskussioner om diskriminering, rasism och förtryck av samer.

Rennäringen i Sverige är inordnad i olika samebyar, som fungerar ungefär som ekonomiska 

föreningar. Det är endast de som är medlemmar i en sameby som har rätt att bedriva renskötsel och 

dessa utgör endast en minoritet av alla samer. Samebyarnas storlek och omfattning varierar (Åhrén 

2008:52-54). Kring Gállok är det framförallt två samebyar, Jåhkågasska tjiellde sameby samt Sirges 

sameby som skulle påverkas direkt av ett dagbrott. Men även de närliggande Tuorpon, Udtja och 

Slakka samebyar kommer att beröras om ett dagbrott blir av. Framförallt handlar det om att de 

intensiva transporterna till och från gruvområdet kommer att medföra negativa konsekvenser för de 
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olika samebyarnas renskötsel.  Det  var också detta som ledde till  att  Länsstyrelsen i  Norrbotten 

valde att rekommendera för den beslutande myndigheten, Bergsstaten, att inte bevilja ytterligare 

bearbetningskoncession  under  hösten  2014  (”Yttrande”  från  Länsstyrelsen  Norrbotten, 

”Länsstyrelsens nej till gruva...”).

 Humanekologen Emma Stridh, som också har studerat motståndet mot en gruva i Gállok, 

har i sin C-uppsats ”What local people” gjort intervjuer med renskötare i berörda samebyar:

Jåhkågasska tjiellde sameby är som allra smalast i Kallak och området används som flyttled mellan vinter och 

sommarbetesmarkrena. Gruvan skulle få stora konsekvenser för samebyns rennäringsverksamhet då den skulle 

skära  av  flyttleden.  Anders  [renskötare  i  Jåhkågasska  tijellde  sameby]  förklarar  att  han  och  de  andra  

renskötarna i hans sameby inte kan ta renarna söderut då de är avstängda av vattenkraften och regleringsvattnet 

vilket gör att vattnet inte fryser till is längre. Han säger att de inte kan leda renarna norrut då de kommer 

beträda Sirges marker och missa sina sommarbeten. Detta skulle betyda att maten inte skulle räcka och att  

renarna skulle behöva stödutfordras [sic] vilket är ekonomiskt ohållbart (Stridh 2013:16).

Stridhs  undersökning  visar  flera  exempel  på  hur  renskötarnas  relation  till  platsen  påverkar 

inställningen till en gruva i Gállok. Renskötarna i Jåhkågasska tjiellde och Sirges samebyar befarar 

att deras rennäring kommer att påverkas mycket negativt av ett dagbrott i Gállok. Renskötarna i de 

lokala samebyarna har följaktligen under lång tid varit pådrivande aktörer i kampen mot en gruva i 

Gállok. Jåhkågasska sameby har bland annat anlitat en advokat, Lisa Länta, för att försöka hindra 

gruvan den juridiska vägen. I en artikel publicerad på www.svt.se blir Länta intervjuad, hon säger 

bland annat följande:

Jag tror inte att bolaget kommer att beviljas bearbetningskoncession [sic] på grund av den stora skada som det  

blir på renskötseln i just det här fallet […] Gruvexploateringen skär av samebyn [Jåhkågasska tjiellde, förf 

anm] i två delar. Sambandsområdet försvinner och renskötseln kommer att upphöra för samebyn och det är 

omöjligt enligt miljöbalken och även enligt den svenska grundlagen, säger Lisa Länta (”Lagen sätter stopp för 

gruvan”).

Det  var  också  medlemmar  ur  Jåhkågasska  tjiellde  sameby  som  låg  bakom  debattartikeln  om 

dammsäkerhet i SvD, som vi sett utdrag ur i ett avsnitt högre upp. Medlemmar i  samebyn har också 

varit  aktiva  aktörer  när  det  kommer  till  att  anordna  manifestationer.  De  var  till  exempel 

medarrangörer  till  en stor antigruvdemonstration i  Stockholm den 27 oktober  2013 (se SR P4: 

”Hundratals krävde stopp för gruvor”). De var också närvarande vid protesterna i Gállok under 

sommaren 2013 och visade sitt stöd till aktivisterna.

Renskötsel generellt

Flera  samer  upplever  svårigheter  att  bedriva  renskötsel  generellt,  vilket  också   är  något  som 
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informanter i denna studie framhåller. Jonas är medlem i en av de samebyar som inte ligger i direkt 

anslutning till  Gállok, men vars rennäring kommer att  påverkas av de hårda transporterna.  Han 

berättar följande:

Växer man upp i en renskötarfamilj, så...alltså vi får ju hela tiden kompromissa: våra marker blir bara mindre  

och mindre. Och det här är ju nånting som jag har fått uppleva under hela min uppväxt. Och när jag då väl satte 

mig in i den här Gallok-bubblan, problematiken, så insåg jag ju vilka enorma konsekvenser det får för en 

sameby i dess direkta närhet. Gállok ligger mitt i ett vinterbetesland där det är som smalast, som en flaskhals,  

och då är det ganska lätt att applicera det på sin egen, alltså: 'vad skulle hända om detta kom till min sameby?' 

(interju med Jonas).

Jonas  berättar  här  om sina  erfarenheter  av  att  ha  vuxit  upp  i  en  renskötarfamilj  och  sett  hur 

markerna har blivit mindre och mindre. Som Stridh har visat (se ovan) så handlar det delvis om hur 

det  närliggande vattenkraftverket  och regleringsdammen påverkat rennäringen negativt.  Det kan 

också  röra  sig  om  skogsindustri,  vindkraftsetableringar,  militära  flygövningar  samt  stora 

rovdjursstammar koncentrerade till  de begränsade ytor  som rennäringen bedrivs på.  Jonas ger i 

intervjun uttryckför en form av empati med renskötarna i Jåhkågasska tjiellde och Sirges samebyar, 

genom att att sätta sig in i deras situation. 

Irritation och empati

Flera  informanter  vittnar  om  att  diskussionen  om  ”det  samiska”  är  något  som  lätt  väcker 

uppmärksamhet. Ibland kan vi till och med ana en frustration över att de samiska inslagen får för 

stort utrymme i diskussionerna och i media. Pär, en av de tillresta aktivisterna som var på plats i 

Gállok under sommaren 2013, berättar hur kampen mot gruvan fick större uppmärksamhet så fort 

den samiska befolkningen började att involvera sig. Han förklarar det på följande sätt:

Men det var ju att den här hårdföra fysiska konfrontationen som ledde till att nationell media fick upp ögonen 

för...och särskilt när samerna började involvera sig. För det är, och det tycker jag är lite synd kanske och lite 

intressant på något sätt, att det här narrativet av att urfolk [ställs] mot gruvbolag liksom. Det är ett narrativ vi 

känner igen, det är ett narrativ som media tycker om. Det är lätt att förmedla, det är liksom en välkänd  typ utav 

konflikt, och särskilt i internationell media så har det varit liksom ”sami protests”. Men det är klart att samerna 

var med och att det kanske nu är samer som till stor del äger den här frågan så att säga (interju med Pär).

Förtrycket mot urfolk är ett enkelt narrativ att ta tills sig, hävdar Pär, något som media gärna spelar 

på.  Enligt  Pär  är  denna  uppställning,  där  urfolk  ställs  mot  gruvindustri,  en  förenkling  av  den 

komplexitet som gruvmotståndsrörelsen bygger på. Den milda irritation som går att finna bland 

delar av gruvmotståndsrörelsen, mot att samerna får så stort utrymme i media, måste ses i ljuset av 

detta. Det är inte relevansen med att lyfta fram dessa frågor som är problemet, utan att många andra 
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frågor  då  får  stå  tillbaka.  Samtliga  informanter  visar  en  stark  solidaritet  med  de  renskötande 

samerna i  Jåhkågasska tijellde och Sirges samebyar och med det samiska folket i stort. Trots att Pär 

tycker att  det är synd att  det samiska får för stort utrymme i  media i relation till  andra frågor,  

problem och argument, så var det ändå ”det samiska” som engagerade honom från första början. På 

frågan om vad det var som drev Pär att engagera sig i gruvmotståndsrörelsen svarar han först med 

att han genom sina studier haft ett stort intresse för hållbarhets- och ekologifrågor. Men det var ändå 

hans möte med ”det samiska” som fick honom att vilja göra något konkret, bland annat genom 

aktivism:

...och så  hade jag lite  ledig tid  och så  gick jag på det  här  symposiet  och så  träffade jag Björn och Lisa  

[fingerade namn] och många andra också, fick höra deras berättelser om hur deras hemmiljö, deras tradition 

deras språk. Liksom allting är under hot [drar ett djupt andetag]. Och det är där nånstans i just det samiska 

som, som jag fann en väldigt. Ja jag drabbades av en väldigt stark empati, och kände att jag ville göra nånting 

bra här (intervju med Pär).

Pärs resonemang om ”det samiska” rymmer alltså både en lätt irritation över att det får ta för stor 

plats, samtidigt som han hyser  solidaritet och ”drabbades” av en stark  empati med de samer som 

kommer att drabbas av en gruva, men också med det samiska folket generellt. Det var denna empati 

som fick honom att vilja vara delaktig i motståndet mot en gruva i Gállok, enligt hans egna utsagor.

Underordnande av samer

I intervjuer, framförallt med samiska informanter, förekommer ofta mer generella diskussioner om 

hur samer genom århundraden har blivit underordnade det svenska majoritetssamhället. En av dem 

som upphåller  sig  länge  vid  sådana  diskussioner  är  Marie.  Hon  är  same  och  har  vuxit  upp  i 

Norrbotten.  Hon  berättar  i  en  intervju  en  anekdot  om när  tvåhundra  samer  vid  galan  ”Sápmi 

Awards” ställde sig upp med knutna nävar i luften efter det att systrarna Mimi och Maxida Märak 

uppträtt med ett gruvkritisk nummer. Gesten, att knyta näven och sträcka ut den i luften, kan ses 

som en  symbol  för  motståndskamp och  enighet  (se  även  kapitel  5),  något  som hon  menar  är 

ovanligt vid samiska samlingar. Berättelsen glider  över i en förklaring till  hur behandlingen av 

samerna historiskt har gjort dem ”tysta”:

Det här har aldrig hänt [förut], att över tvåhundra samer i kolt ställer sig upp med näven i luften och jublar.  

Därför att man gör inte det. Vi är inte ett sånt folk. Man är lite tyst. Man är van att bli tilltryckt, vi har blivit 

tillknölade i så många år. Och det är inte så länge sedan, jag menar min pappa fick stryk tills han lärde sig tala  

svenska och nu är han så gammal så nu har han glömt det. Allting var bra, barndomen var bra, jag tror att vi 

har fått en förmåga att glömma [skratt] liksom. Men farmor berättade om hur han och hans brorsa rymde hem 
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över fjällen, skidrade hem på vintern och de hade fått sämre mat än djuren och...dom fick ju stryk, dom fick 

inte tala samiska. Så, det var ju ett bra sätt att lära sig svenska [ironiskt, förf anm] (interju med Marie).

Enligt  Maries  resonemang  har  den  historiska  behandlingen av  samerna  betydelse  för  samernas 

ageranden idag. De är ”vana att bli tillknölade”, nedtryckta och tystade och att de för en gång skull 

vågar visa enighet och motståndsvilja betraktas utifrån hennes perspektiv som något exceptionellt. 

Marie  har  tidigare  jobbat  inom kultursektorn  där  en  av  uppgifterna  har  varit  att  sprida 

kunskap om samernas historia och kultur. Här förklarar hon hur hon tror att anledningen till  att 

gemene svensk har så lite kunskap om samernas utsatthet beror på att man inte får lära sig om det i 

skolan:

Alltså rasism och diskriminering och det här [...] det är ju ingenting som nån bryr sig om, om du är högt upp. 

Så är det ju. Dom bryr sig inte om vem som är muslim eller vem som är svart eller vem som tror på vad för där  

handlar det bara om pengar och makt... och det är det som man får och som jag brukar försöka [berätta om]  

också, det här när man pratar om, när jag jobbar på 'Kulturcentrat' [fingerat] att, lyfta skulden av svenskar som  

kom in, dom skämdes ju. 'Jahaja' att typ men 'det visste jag inte och det här har vi inte fått lära oss i skolan'  

'Nej, det var inte meningen att ni skulle lära er det här heller'. För att hade man lärt sig det...så hade man inte  

tyckt att det var okej, det som har hänt, hur man behandlat samer och hur man fortfarande behandlar samerna.  

Därför att folk är goda och kloka i grunden, folk vill inte ont, de flesta vill väl, men vet man inte och aldrig får 

lära sig nånting, då vet man ju inte om att det händer. Och så får man den här skeva bilden då att 'jamen, det är 

några samer, dom lever bara på bidrag' (interju med Marie).

Marie var själv inte på plats i Gállok under protesterna sommaren 2013 men hon har engagerat sig 

på andra sätt i gruvmotståndsrörelsen. Hon har bland annat anordnat musikevenemang i Stockholm 

för att samla in pengar till Urbergsgruppen Jokkmokk. För henne är spridandet av information om 

samisk kultur  och historia  en viktig  del  i  den kampen,  på samma sätt  som hon arbetar  för  att  

uppmärksamma problematiken kring en gruva i Gállok. Det är tydligt att hon, i intervjun, gärna vill 

prata  om förtrycket  av  samerna  och att  hon ser  Gállok  som ytterligare  ett  exempel  på hur  ett 

förtryck av samer kan ta sig uttryck.

Jokkmokk, en (etniskt) splittrad stad?

När jag talar med Elin, en samisk informant som deltog i protestaktionerna i Gállok sommaren 

2013, berättar  hon följande när jag undrar om hon håller  med om att  Gállokkonflikten splittrat 

lokalbefolkningen i Jokkmokk med omnejd:

Ja delvis. Det har alltid varit motsättningar. Det har alltid funnits jättemycket hemska rasister och jag har blivit  

kallad lappunge och sådär när jag har vuxit upp och fick inte leka med vem som helst. [...] Ja, det är ganska 

jobbigt att växa upp som samisk ungdom i Sverige, eller överhuvudtaget. Men den här dolda rasismen som har 
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funnits har ju fått blomstra upp, det visar ju bara vart folk står egentligen. För nu har det nästan blivit ännu mer 

legalt. I Sverige finns det en tillåtande kultur att skriva rasistiskt om samer i tidningar och på alla dom här  

kommentarsfälten på Internet som man kan skriva om vad som helst om samer utan att folk reagerar, inte ens  

webbredaktörerna på tidningarna gör det. Dom som är ansvariga. Men nu nästan bara spyr dom ut galla om 

samer överallt och ja, om miljöfolk också (interju med Elin).

Elin  hävdar  att  det  alltid  existerat  en  splittring  bland  befolkningen,  mellan  samer  (och 

miljöaktivster)  och  icke-samer,  och  att  detta  manifesterats  i  en  rasism gentemot  samerna.  Men 

konflikten  kring  en  gruva  i  Gállok  i  kombination  med  en  tillåtande  attityd  för  rasistiska 

kommentarer gentemot samerna på olika onlinetidningars kommentarsfält har ytterligare spätt på 

denna splittring (se även J:son Lönn 2014). Även andra informanter resonerar kring Internet som en 

kanal eller plattform där rasismen kan få grogrund. Såhär säger Jonas:

Man ska ju komma ihåg också att under den här tiden [...] så har det ju vuxit fram motgrupper på facebook [...] 

och ”ja-gruppen” det är ju någon slags hybrid mellan avpixlat3 och flashback4 [skratt]. Det är värsta rasse –  det 

är verkligen –  inte allt, men mycket som, ja, det är ju värsta trolldalen eller vad man ska säga. […]Alltså det 

finns ju riktiga såna här lågvattenmärken där då folk lajkar bara liksom, och det blir ju väldigt jobbigt på en 

sån liten ort där man, alltså vi känner ju varandra. Så det är lite jobbigt att se liksom att här är min gamla 

klasskompis, han som står i charken på ICA liksom: 'jaha, han tycker det är helt okej att tvångsdeportera bort  

lappar från Jokkmokk', liksom (interju med Jonas).

Jonas påtalar  att  Facebook och andra sociala  medier  kan vara plattformer där  rasistiska åsikter 

utvecklas och sprids. Där är det lätt att deklarera sina värderingar och åsikter genom att helt enkelt 

”lajka”/”gilla”  andras  uttalanden.  Små  till  synes  oskyldiga  handlingar  men  som  kan  få  stora 

konsekvenser, även utanför Internet. Att Jonas, och andra samer, är medvetna om att människor i 

deras närhet ger uttryck för rasistiska värderingar på Internet bidrar till  att  skapa en spänd och 

obehaglig stämning mellan gruvförespråkare och gruvmotståndare.

Både Elin och Jonas  resonerar  kring den rasism som existerar  gentemot samerna idag i 

förhållande till konflikten kring gruvan i Gállok. De hävdar att splittringen av lokalbefolkningens 

åsikter om en gruva i Gállok, i samband med ett ökat användande av sociala medier, har lett till att 

rasistiska åsikter  fått  större utrymme.  Något  som man känner  obehag inför.  De samer som har 

intervjuats för denna studie är vana vid den rasism som samer ofta  tvingas utstå,  men är  ändå 

förvånade över hur öppen rasismen på Internet kan vara, både på sociala medier och på nättidningar.

3 Här avses www.avpixlat.info, en nättidning som karaktäriseras av högerextremistiska artiklar och nära kopplingar 
till Sverigedemokraterna

4 Här avses www.flashback.org, ett Internetforum där alla typer av diskussioner är tillåtna, bland andra rasistiska och 
fascistiska.
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Sammanfattning av ”det samiska”

Flera informanter, oavsett etnisk och geografisk bakgrund, lyfter fram de negativa konsekvenser 

man tror att ett dagbrott i Gállok skulle ha för verksamheten i de närbelägna samebyarna. Något 

som ofta används som ett argument mot en eventuell gruva. Flera gruvmotståndare kopplar även 

samman gruvplanerna i Gállok med ett större förtryck mot det samiska folket och deras möjligheter 

att bedriva rennäring. Frågor och diskussioner som handlar om ”det samiska” är något som tycks 

engagera. Även om vissa icke-samer kan uttrycka en mild irritation över att ”det samiska” får ta för 

stor plats så uttrycker de ändå solidaritet och empati med renskötarna i närheten av Gállok.

Vad det gäller renskötare kan vi se att medlemmar ur Jåhkågasska tjiellde samebya har varit 

pådrivande aktörer i det lokala motståndet mot en gruva i Gállok, genom att skriva debattartiklar, 

anlita advokat samt vara medarrangörer vid olika manifestationer. Vi kan också se att Jonas, som 

hör till en av de andra samebyarna i Jokkmokks kommun, uttrycker oro och frustration inför vilka 

konsekvenser ett dagbrott skulle få för de berörda samebyarna. 

Många  av  studiens  samiska  informanter  diskuterar  förtryck,  diskriminering  och  rasism 

gentemot samer. För dessa ses gruvplanerna i Gállok som ytterligare ett exempel på hur förtrycket 

kan ta sig i uttryck. Flera hänvisar till hur samerna genom historiens gång har blivit förtryckta och 

marginaliserade av den svenska staten. Man diskuterar också hur konflikten kring en gruva i Gállok 

ytterligare har spätt på den rasism som flera av studiens informanter upplever. Detta tar sig i uttryck 

bland annat på sociala  medier och på nättidningars kommentarsfält,  där rasistiska kommentarer 

cirkulerar. För många av de samiska gruvmotståndarna utgör kampen mot en gruva i Gállok också 

en kamp mot rasism och förtryck av samer. Vi kan se på dessa anti-rasistiska diskussioner som 

signifikanta för samiska gruvmotståndare.

Maktstrukturer

Förutom  diskussioner  om  lokal  påverkan  och  om  ”det  samiska”  så  cirkulerar  det  inom 

gruvmotståndsrörelsen också en mängd diskussioner, värderingar och emotioner som rör sig på mer 

generella och ibland abstrakta nivåer. Det handlar ofta om olika former av maktstrukturer såsom 

kolonialism, ideologi, politik och lagstiftningar. I detta stycke undersöks några av de mer abstrakta 

diskussionsteman som förekommer i empirin. Hur resonerar man kring frågor som rör strukturer, 

ideologi och politik?

Kolonialism och marginalisering av Norrland

Under  den  filmvisning  och  påföljande  diskussion  som  hänvisades  till  ovan  (under  stycket 
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”Dammsäkerhet”) diskuterades bland annat  kolonialism.  Vid inledningen av själva diskussionen 

ställde en av ledargestalterna en öppen fråga till de samlade huruvida de höll med om uppfattningen 

att Norrland kan ses som en koloni till Sverige. Frågeställaren betonade det radikala i påståendet, 

men trots det var det ingen som opponerade sig mot påståendet (ur fältdagbok). 

När jag frågar Jonathan – en av initiativtagarna till www.kolonierna.se och en av dem som 

var delaktig vid diskussionen i Àja – om vad som fick han intresserad av just Gállok, så svarar han:

[...]Gállok kom att bli en mycket intressantare strid, om mycket mer: om avkolonisering av Norrland/Sápmi. 

Även om det är många som inte förstått det än så kommer motsättningarna mellan Norrland och staten Sverige 

växa i fas med exploateringen av Norrland för nationella intressen. Skulle alla tillgångar stanna i närområdena 

i Norrland skulle det krävas väldigt små gruvor för att alla ortsbor skulle ha bra med pengar. Det gäller även  

dammar, skogsskövling, vindkraft mm. Norrland utnyttjas av södern som en koloni eftersom inte lika många  

bor där och gör motstånd mot utnyttjandet (e-postintervju med Jonathan).

Men för honom är det inte bara Norrland som är kolonialiserat. I ett annat stycke så är det en mer 

komplex bild av koloniseringen som målas fram:

Det sätt jag ser koloniseringen är lite vidare än bara ett lands ockupation av ett annat och exploateringen av det  

landet för sin egen vinning. Jag anser att koloniseringen innebär alla de effekter den har på oss jordvarelser:  

mentalt,  i  relationer  till  varandra,  i  relationen  till  andra  varelser  och  natur.  Kanske  är  de  som  är  mest  

koloniserade de som bor i storstäder och inte har någon som helst kontakt med var deras mat, saker och vatten  

kommer ifrån. På ett sätt kan koloniseringen innebära en separation från världen vi är beroende av och från de 

landskap och dom som producerar det vi behöver (E-postintervju med Jonathan). 

Denna syn på koloniseringen av det mentala går bortom standarddefinitionen för vad kolonialism 

innebär.  Här  handlar  koloniseringen  om  en  slags  alienering  från  naturen,  andra  varelser  och 

människor.  Även  andra  informanter  sätter  gruvplanerna  i  Gállok  i  samband  med  en  ökad 

marginalisering och exploatering av Norrland. När jag frågar Marie, en samisk gruvmotståndare, 

hur hon tror att en gruva i Gállok skulle påverka rennäringen får jag ett långt svar som innehåller 

många av de teman som vi redan har diskuterat: 

Är det någon idé att bedriva renskötsel längre? När din mark krymper för mycket? Det blir inte, det blir inte  

bra. Det blir förgiftat och det går aldrig att återställa den marken. Dessutom så öppnar det för andra gruvor. Att 

om man nu ändå ska dra liksom trafik och järnväg och allting fungerar men då är det bara att fortsätta att  

bygga, upp mot Ballak, mot koppargruvorna. [… ]Så att det här är, är utplånande av en hel kultur, av den hela  

norrbottniska kulturen och det är ju det som man måste förstå som vi också jobbar mycket för det här, det är  

inte en enskild händelse det här är något som är, man verkligen undrar vad det är (intervju med Marie).

För Marie står det klart att gruvan i Gállok inte handlar om en enskild händelse, men är en del i en 
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större  marginalisering  av  Norrbotten,  en ”utrotning  av  hela  den  norrbotniska  kulturen”. 

Kolonialisering tar sig också uttryck i hur media rapporterar om Norrland generellt och även om 

Gállok. Det menar åtminstone Elin:

Riksmedia de har ju ingen som är...de är ju inte intresserade av området här uppe, det är de ju inte. De har inget 

intresse av att vara det heller. Ja den enda som har sagt något det var ju Peter Wolodarski [på DN, förf anm],  

han gick ju ut sen och sa att 'jamen vi har ju varit lite sent ute med det här', 'ja men det är liksom för sent, alltså  

ni kan inte komma efteråt och säga att ni skulle ha gjort ert jobb'. Alltså det är deras grej att de måste bevaka  

hela Sverige, men vi finns ju inte. Allt  ovanför Gävle är ju bara ett  stort svart hål som man bara hämtar  

vattenkraft och resurser ifrån (intervju med Elin).

Diskussionerna om kolonialiseringen av Norrland och det samiska folket tycks utgöra ett centralt 

element inom gruvmotståndsrörelsen. En diskussion som många tycks förhålla sig till, om än på lite  

olika sätt. Vi kan se på dessa diskussioner ur olika perspektiv. Dels kan vi se på diskussionerna om 

kolonialism som ett slags analytiskt instrument, som ett alternativt sätt att betrakta samhälleliga och 

globala strukturer. Ur detta perspektiv synliggörs en maktstruktur där resurser exploateras utan att 

lokalbefolkningen får ta del av fördelarna, och utan att man tar hänsyn till de negativa konsekvenser 

som exploateringen kan innebära för somliga. Inom akademiska sammanhang finns det en rad olika 

postkoloniala perspektiv som har använts flitigt de senaste åren. Referenserna till författare som 

Edward Said, Frantz Fanon och Homi Bhabha är ofta förekommande, inte minst inom humanistisk 

forskning. Det är troligt att flera av informanterna i denna studie har god kunskap om postkoloniala 

teorier. Inte minst Jonathans resonemang om koloniserandet av det mentala liknar till exempel idéer 

hämtade från Frantz Fanon (Fanon 1997).

Men idéerna om att Norrland kan ses som en koloni till Sverige är knappast ny. I Åke Dauns 

studium av motståndet mot nedläggelsen av sågverket i  Båtskärsnäs på den Norrländska kusten 

tycks  det  vara  en  allmänt  vedertagen  uppfattning  att  Norrland  kan  ses  som en  svensk koloni. 

Diskussionerna där påminner  mycket om de diskussioner som förs inom gruvmotståndsrörelsen 

idag (Daun 1969).

Även  Karin  Stenberg,  en  samisk  rättvisekämpe  från  det  tidiga  1900-talet,  skriver  i 

stridsskriften ”Det är vår vilja” om hur Norrland har blivit koloniserat alltsedan Magnus Ladulås lät 

påbörja kristningen av det samiska folket (Stenberg och Lindholm 1920:16). Stenberg lyfter inte 

bara fram århundraden av förtryck från den svenska staten, men också om välvilliga svenskar vars 

önskan att ”hjälpa” samer spiller över i exotism (Stenberg och Lindholm 1920:7). Resonemangen 

känns igen inom dagens diskussioner.

Det finns säkert flera förklaringar till varför diskussionerna om kolonialism är så utbredda 

inom gruvmotståndsrörelsen.  Det  finns  all  anledning att  tro  att  såväl  samer  som icke-samer  är 
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bekanta med någon av den litteratur som har nämnts ovan. Men vi får heller inte bortse från att 

kolonialismen i många fall kan vara självupplevd, att den har en konkret nivå. Enligt Elin tar sig 

detta i uttryck i hur riksmedierna (inte) rapporterar om Norrland.

Kritik av lagstiftning och myndigheter

Ett annat tema som ofta återkommer vid diskussioner och intervjuer med gruvmotståndare rör olika 

former av mineral- och miljölagstiftningar. För Jonas handlar det framförallt om en irritation över 

att människor förlitar sig på att de miljölagstiftningar vi har ska förhindra olika former av negativa 

miljökonsekvenser: 

Sedan så kan man också ifrågasätta det här argumentet som man hela tiden kommer med att 'vi har ju en av  

världens bästa miljölagstiftningar, vi har en så fantastisk miljölagstiftning', som gör liksom att det blir liksom 

den här stålmannenmanteln som liksom skyddar oss från alla problem. Men alltså det finns ju inga miljölagar  

som...sådan tjock miljölag finns inte så att man kan täppa hålen i de läckande gruvdammarna, det går ju inte.  

Alltså lagarna är ju en sak, men efterföljderna en annan. Vi har ju det här Tallivaraexemplet i Finland i ett land 

där man så att säga har världens bästa miljölagstiftning, hävdar vissa. Men hur kan det då ske, en sådan stor 

milökatastrof? Som vi inte ens har sett slutet av (intervju med Jonas).

En annan lagstiftning som ofta diskuteras är minerallagen och framförallt den låga mineralavgiften 

som står i centrum. Marie får exemplifiera:

Varför har vi 0,01 procents i mineralavgift? När Australien har 30 %? Alltså nånting är det ju som är jävligt  

'fishy' […] Du har Tärna, Ume', utanför, ja i Östergötland där utanför Linköping, där dom borrar. Och där har  

man börjat borra utan att ha provborrningstillstånd. Man borrade på fel tider, och det gjorde Beowolfs också, 

uppe i Jokkmokk den vintern när dom börja. Då borrade de fast deras tillstånd var utgånget men de fick inga 

påföljder. Och så säger Bergsstaten: 'ja om man gör fel för många gånger så kan man få tillståndet indraget',  

men de har ju gjort det så  otroligt många gånger, Beowolf. Och misskött sig. Så att det är ju väldig väldigt 

märkligt att Åsa Persson och Bergsstaten bara låter dom fortsätta. Och göra det lättare! Hon uttalade sig ju 

härom dagen att 'nämen det va, nej det skulle va lätt och tillgängligt och råvaruskafferiet här är ju bra' (intevju 

med Marie).

Hos Marie är det inte bara själva minerallagen och den låga mineralavgiften som utsätts för kritik, 

men också den myndighet som har ansvar över mineralbrytningen i Sverige: Bergsstaten,  och i 

synnerhet dess VD Åsa Persson. Enligt Marie har Bergsstaten varit för toleranta med att ge tillstånd 

och att de borde vara hårdare gentemot olika gruvbolag. Inte minst Beowulf. 

Börje anser att en ny minerallag måste till, om vi ska kunna se någon förändring av hur man 

hanterar gruvindustrin i Sverige:

Första steget mot att det eventuellt skulle gå att göra något åt saken, det är ju minerallagen […] Jo, alltså alla  
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partier säger att den måste justeras och den måste ses över, och sådana uttryck. Men det som egentligen ska till  

det är ju att den ska helt skrotas, den nuvarande. Det ska inte finnas ett ord kvar från den gamla. Och sen ska 

en helt ny skrivas. Och som en grundförutsättning för en nyskriven  minerallag, så ska det vara med bestämda 

ord – inte  med sådana som man kan tolka hit-och-dit  –  att  tillgångarna ska alltså  nationaliseras och alla  

påbörjade  dagbrottsgruvor  av  utländska  intressen,  dom ska  avhysas  direkt,  utan  ersättning  (intervju  med 

Börje).

Enligt flera gruvmotståndare har Sverige lagstiftningar som uppmuntrar till fortsatt exploatering av 

naturresurser och som har svårt att förutse och förhindra olika former av miljökonsekvenser. En 

vanlig åsikt tycks vara att det krävs en förändring av rådande miljö- och minerallagstiftningar, även 

om inte alla formulerar sig så som Börje gör i utdraget ovan.

Konsumtionskritik

Ett annat tema som också diskuteras kan vi kalla för konsumtionskritik. Jonas får exemplifiera:

Men det som är den svåraste frågan den som berör oss alla det är väll också vår egen konsumtion. Det är ju  

liksom grunden, fundamentan till allt...Behöver vi fyra iPads? Nej. När jag ser Telia eller de här telefonbolagen 

som säger att 'köp 2 iPhones för trehundra kronor'...jag menar, fine! Men vad ska jag med två iPhones?!?...Jag 

menar, vi ska låna oss ur krisen, vi ska ju konsumera oss ur krisen. Vilket betyder alltså att vi ska ha fyra iPads 

för att vi ska bibehålla tillväxten (intervju med Jonas).

Enligt Jonas, som är engagerad inom miljöfrågor, ses konsumtionen som själva ”fundamentet” till 

varför det krävs nya gruvor. Detta utdrag ger uttryck för ett missnöje över den förda ekonomiska 

politiken och hur man hanterar den ekonomiska krisen.  Genom att  på olika sätt stimulera ökad 

konsumtion  så  spär  vi  samtidigt  på  ökade  koldioxidutsläpp  och  ökar  behovet  av  nya 

råvaruindustrier och gruvor, menar han. Enligt honom bör vi ifrågasätta idén om en ständigt ökande 

ekonomsik tillväxt. Men för Jonas handlar det också om konsumtionen på ett rent personligt plan: 

”behöver vi egentligen fyra iPads?”.

Jonathan har ett annat sätt att se på saken. För honom är det inte så viktigt vad människor 

gör på ett personligt och vardagligt plan, vad man handlar osv. För honom är det konfrontationen 

och kampen som tycks utgöra en möjlig väg för förändring:

Jag tror att den egentliga alienationen människor har för miljökamp är att så mycket ska ske på ett personligt 

plan (återvinna, cykla till jobbet, inte flyga, köpa grön el/ekologisk mat), det tror jag gör många avtända på  

kamp. När det sedan händer någonting som mer är en riktig konflikt, där linjer dras och verklighetens saga  

verkligen börjar, där blir människor engagerade (e-postintevju med Jonathan).

En konsumtionskritisk hållning tycks vara en vanlig värdering inom gruvmotståndsrörelsen, även 
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om få ger explecit uttryck för det i studiens intervjuer. Jonas och Jonathans exempel skiljer sig 

något från varandra i hur man ser på individens ansvar i förhållande till konsumtion. 

Kritik av politiker

I intervjuer förekommer inte sällan diskussioner om politiker, politiska partier och om det politiska 

systemet. Vissa, som Elin, ger uttryck för en starkt negativ inställning till de styrande politikerna:

Sverige är som en orm, ål!, som kringlar sig och äcklar sig och ser pengar  överallt och alla...kan garantera att 

alla är korrupta i det där riksdags- eller regeringshuset. Man ser ju bara Centerpartiet vad de får för positioner  

när de går av...ja dom är ju ledande i gruvbranschen.” (intervju med Elin)

Här  uttrycks  en  närmast  konspiratorisk  hållning  gentemot  riksdags-  och  regeringshuset. 

Centerpartiet  lyfts  dock  fram  som  särskilt  problematiskt.  Även  Johanna  är  stark  kritisk  till 

Centerpartiet och framförallt deras partiledare Annie Lööf:

Och Annie Lööf till exempel hon kommer ju aldrig, vi har ju bjudit in henne hur många gånger som helst, till  

demonstrationer och manifestationer och vill att hon ska hålla tal och hon hör ju aldrig ens av sig. Hon kom ju 

inte ens nu till den här vinterkonferensen5. Hon kommer ju inte till någonting (intervju med Johanna).

Johanna berättar att de har bjudit in Annie Lööf till olika demonstrationer och manifestationer men 

att  de inte  har  fått  någon respons.  Annie Lööf har  utmålats  som en av  gruvmotståndsrörelsens 

”fiender”,  kanske  på  grund av  att  hon har  varit  en  av  de  pådrivande aktörerna  för  en  fortsatt  

gruvexpansion i Sverige och för att hon visat sig positiv till en gruva i Gállok (se ”Nu svarar Annie 

Lööf på gruvkritiken” NSD.se). Men kritiken riktas inte sällan mot lokala politiker i Jokkmokks 

kommunalråd.  En  som  ofta  kritiseras  av  gruvmotståndarna  är  det  socialdemokratiska 

kommunalrådet Stefan Andersson. På frågan om hur Elin anser att kommunpolitikerna i Jokkmokk 

har hanterat frågan om en gruva i Gállok svarare hon följande:

Fruktansvärt. Han [Stefan Andersson] har gjort bort sig något så fruktansvärt. Kommunen har ju ingenting att  

säga till om om en gruvetablering, så länge det inte handlar om uran då kan man säga nej.. Men att gå ut som 

kommunalråd som egentligen ska ha hand om hela kommunens befolkning går ut som socialdemokrat i media  

och  säger  att  det  är  jättebra  med  gruva  här  för  att  vi  ska  ha  arbeten.  Och  då  har  han  ju  agerat  som 

socialdemokrat istället för att agera som kommunens starke man. Så det är ju det första felet. Sen så har han  

sagt det här är jättebra: ”vi måste ha arbeten” och han har inte alls tänkt på vad det händer med miljön, alla  

naturföretag som verkar i området, renskötare som verkar i området och som inte vill ha en gruva här (intevju 

med Elin).

I  dessa  diskussioner  uttrycks  en  kritik  av  styrande  politiker.  Både lokala  politiker,  som Stefan 

5 Klimat- och energikonferens som utspelade sig i Jokkmokk under dagarna för den stora vintermarknaden
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Andersson, och nationella, som Annie Lööf, får ta emot hård kritik av gruvmotståndare. 

Ideologi och maktstrukturer

En allmänt utbredd åsikt bland gruvmotståndare tycks vara att det krävs någon form av politiskt 

systemskifte för att kunna förhindra en fortsatt ”gruvboom” i Sverige. Hur detta skulle gå till och 

vad alternativet skulle vara råder det dock delade meningar om. När intervjuerna för denna studie 

utfördes var Allianspartierna i regeringsställning och mycket av kritiken riktades mot dåvarande 

styrande politiker. För somliga, till  exempel Marie (se intervju), vore ett steg på vägen ett ökat 

inflytande från Miljöpartiet. Bland informanterna är dessutom flera aktiva inom Miljöpartiet.6

Flera av de aktivister som reste till  Gállok under sommaren 2013 är dock skeptiska mot 

politiska partier generellt. Somliga tycks dessutom vara influerade av anarkism på olika sätt. Såhär 

säger Kim:

Jag tror det var FBI som hade sagt att om anarkisterna och ursprungsbefolkningen går ihop så skulle det vara  

det största hotet mot kapitalismen någonsin. Det peppar ju igång en lite. Även om jag inte kallar mig anarkist  

så kan jag ändå identifiera mig mycket med den strävan (intervju med Kim).

Kim identifierar sig med en del av den strävan som anarkismen står för. Men senare i intervjun så 

ställer han sig skeptisk mot alla former av ideologier:

Kim: Min kamp, den större kampen... det är väll egentligen en kamp mot ideologi och mot att dela upp världen  

som en maskin där man har olika beståndsdelar som inte är beroende av varandra. Jag kämpar väll egentligen  

mot det här systemet som har skapats som på nått vis är som en struktur över oss människor som bara fortgår.

Rikard: Du pratar om att det är en ideologi. Kapitalismen, eller vad man ska säga-

K: Egentligen, alla sorters ideologier tycker jag begränsar den mänskliga potentialen

R: För det var det jag tänkte fråga om du har någon egen ideologi? 

K: Nej jag vet inte. Jag har tänkt mycket på detta på sistone, på något vis måste människan hitta sin naturliga  

plats igen och på något vis, inte återgå men gå framåt och förbi den här perioden. Men det är väldigt svårt när  

samhället är ett så väldigt komplext maskineri.

Som vi har sett ovan så är många inom gruvmotståndsrörelsen kritiska mot styrande politiker. Men 

vissa, särskilt aktivister, är kritiska till alla former av ideologier. Detta gäller åtminstone för Kim. 

Han fortsätter lite senare i samma intervju att diskutera om olika former av maktstrukturer på en 

mer abstrakt nivå. Enligt honom är det dessa maktstrukturer som måste konfronteras:

Det är lite som att alla dom här olika, patriarkatet, alla dom här strukturerna som egentligen är ett och samma  

6 Av etiska och anonymitetsskäl väljer jag att inte nämna deras fingerade namn
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system...bygger ju på våld eller hot om våld. Och våldet går alltid neråt i hierarkin. Det är alltid de som är  

överst som brukar våld mot dom som är under i hierarkin... och den här kontrolllogiken på nått vis, är ju det  

som gynnar exploatering hela tiden. Och det är väll den logiken som man måste komma bort från och då tror  

jag att man måste konfrontera...världen är ju i konflikt hela tiden, som dom som är i den övre hierarkin på 

något vis sätter igång, för att, ja...och jag tror att man måste konfrontera den konflikten (intervju med Kim).

Kim menar att det inte bara är olika ideologier men alla former av maktstrukturer och hierarkier 

som  bör  bekämpas.  Enligt  hans  sätt  att  resonera  bygger  alla  hierarker  och  maktstrukturer  på 

användandet av våld eller hot om våld och att denna ”kontrollogik” möjliggör exploatering. För 

honom utgör kampen mot en gruva i Gállok ett sätt att bekämpa dessa hierarkier. Kampen mot en 

gruva  i  Gállok  kan  utifrån  Kims  synsätt  ses  som  ett  slags  frigörelse  från  olika  former  av 

maktordningar.

Maktstrukturer: sammanfattning

De teman som har lyfts fram i detta stycke har en mer generell  karaktär både till  innehåll  och 

spridning. Ofta handlar diskussionerna om olika maktstrukturer; om politiker, ideologi, kolonialism 

och konsumtion. Det tycks finnas vissa resonemang som är mer signifikanta för dem vi kan kalla 

för aktivister. Det handlar ofta om en ganska hård kritik av politik, ideologi och olika former av 

maktstrukturer generellt. För flera av aktivisterna är målet att bekämpa dessa maktstrukturer och 

Gállok ses i första hand som ett exempel på hur en sådan kamp kan gå till.

Många av de intervjuade bär på en frustration över hur lagstiftningen inte  tar  tillräcklig 

hänsyn  till  eventuella  miljökonsekvenser  och  att  Sverige  har  en  låg  mineralavgift.  Ett  annat 

diskussionstema  som  är  vanligt  förekommande  inom  gruvmotståndsrörelsen  handlar  om 

kolonialism.  I  exemplen  har  vi  sett  att  detta  kan  uttryckas  på  olika  sätt.  Dels  kan  vi  se  på 

diskussioner om kolonialism som en slags analys och kritik av olika maktstrukturer där det lokala 

exploateras  utan  att  lokalbefolkningen  får  ta  del  av  fördelarna.  Vi  har  också  sett  att 

kolonialiseringen kan ha en känslomässig sida i  det  att  människor ”känner sig” ignorerade och 

mariginaliserade. Det går såklart inte att veta om de uttryck för känslor som informanterna gör är 

geniuna, att de  verkligen känner så. Men det intressanta att se är hur även känslor – likt Ahmeds 

iakttagelser i  förhållande till  nationalistiska rörelse – tycks spridas inom gruvmotståndsrörelsen, 

precis som olika värderingar och sätt att argumentera delas. 

Känslomässiga sammanflätningar

Enligt Sara Ahmed är känslor någonting som rör sig mellan kroppar och symboler, något som utgör 

en viktig ingrediens i hur kollektiva kroppar ”får sina ytor” (Ahmed 2011:65). Ett annat sätt att se 
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på känslor är att de är sammanflätade med olika platser, eller att de situerade (Frykman 2012:59). I 

detta kapitel har vi hittills sett flera exempel på hur informanter ger uttryck för olika känslor. För de 

lokalt bosatta kan det handla om en rädsla för att transporterna till  och från en eventuell gruva 

kommer att riva upp damm samt bullra så intensivt att man kommer att tvingas flytta. Det kan också 

handla  om  en  rädsla  för  att  dricksvattnet  ska  bli  förgiftat  eller  att  den  närliggande 

vattenkraftsdammen kommer att brista. För lokala renskötare tycks det främst handla om en oro för 

att dagbrottet skulle få stora negativa konsekvenser för deras rennäring, att de inte kommer kunna 

transportera renarna mellan sommar- och vinterbete. Många samiska informanter ger också uttryck 

för ett obehag och frustration inför den rasism som existerar gentemot dem. I dessa fall kan vi se 

olika exempel på hur olika emotioner sammanflätas både med platsen, men också med ens etniska 

bakgrund.

Sammantaget tycks det som att de informanter som har en nära relation till platsen Gállok – 

antingen de bor i närheten eller nyttjar marken på annat sätt, exempelvis genom rennäring – oftare 

ger uttryck för olika former av känslor som rädsla och oro. Den förklaring som ligger närmast till  

hands  är  att  motståndskampen  för  dessa  personer  rör  sig  på  ett  personligt  plan:  att  deras 

levnadsvillkor kommer att förändras negativt om en gruva blir av. Detta har också lett till att flera 

av dessa har engagerat sig i och varit pådrivande aktörer i motståndet mot en gruva i Gállok. Men vi 

kan  också  se  exempel  på  hur  andra  känslor  som solidaritet  och  empati  uttrycks  som en  stark 

drivkraft  för de involverade i  motståndet.  För  Pär var  det  till  exempel  empatin med de utsatta 

samerna som fick honom att börja engagera sig i denna motståndsrörelse. 

Sammanfattning

Ett av syftena med detta kapitel var att undersöka om det finns vissa värderingar, argument och 

resonemang som kan knytas till gruvmotståndarnas etniska och geografiska bakgrund, samt dess 

relation till Gállok. Utifrån empirin ovan kan vi se att det finns vissa ämnen som tycks engagera 

vissa grupper mer, som enligt diskussionen i stycket ovan ofta har med gruvmotståndarnas relation 

till platsen Gállok att göra. Vi har sett att de lokalt bosatta oftare ger uttryck för känslor som rädsla 

och oro och att det oftast har att göra med att de befarar att de kommer att drabbas personligen av 

ett dagbrott. För de aktivister som inte själva har någon direkt relation till Gállok tycks denna kamp 

vara en del av en större kamp mot större maktstrukturer och för dessa deltagare är emotionerna inte 

lika påtagliga. För många samer som är inblandade handlar kampen mot ett dagbrott också om en 

kamp för att försvara samers rättigheter och kultur, samt att bekämpa den rasism och diskriminering 

som många upplever.

Två diskussioner som tycks vara mer utbredda inom gruvmotståndsrörelsen är diskussioner 
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om kolonialism och dammsäkerhet. Diskussionerna om dammsäkerhet är särskilt intressant, med 

tanke på  att  det  är  framförallt  Thunkvists  och  Öhmans  forskning som ligger  till  grund till  det 

intresse och de diskussioner som har blivit till ett slags kulturellt allmängods inom gruvmotståndet. 

Vad  det  gäller  diskussionerna  om  kolonialism  kan  man  se  att  dels  en  samisk  förståelse  av 

kolonialism, och den form av kolonialism som de tillresta aktivisterna diskuterar, har vävts samman 

till en viktig bärande beståndsdel inom gruvmotståndsrörelsen. Vidare kan vi se att bland dem som 

vi  kallar  för  aktivister  oftare än de andra intar en systemkritisk hållning av maktstrukturer och 

ideologier generellt. 

I  ett  större sammanhang kan kunskaperna från detta  kapitel  hjälpa oss  att  förstå  hur en 

rörelse  som  består  av  människor  med  olika  bakgrund  formeras  och  enas  kring  vissa  centrala 

värderingar. För att ytterligare fånga in dialektiken mellan människa och materiell verklighet krävs 

dock analyser av mer konkreta situationer, där kropparna, platsen och det materiella fokuseras. Det 

kommer vi att ägna oss åt i de följande kapitlen.
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KAPITEL 4. MED KROPPEN SOM VAPEN

Hej kämpar![...] Denna sommar blev jag en av er människor, som lånar ut sina kroppar för att vansinnet skall 

ta slut. Vansinnet med att dag efter dag förstöra vår natur. Vansinnet med att gräva bort vår framtid, vansinnet 

med att beröva våra barn en framtid [...] Att låna ut sin kropp för kampen, kan ibland vara smärtsamt fysiskt.  

Men det är ingenting emot den smärta vi kommer känna i våra själar det inte längre finns något att kämpa för.  

När det inte längre finns någon natur kvar att kämpa för. Nu ska alla beslutsfattare förstå, att vi har rest oss!  

(Hanna Sofie Utsis tal vid demonstration i Stockholm den 26 oktober 2013)

Citatet  är  hämtat  från  ett  tal  av  Hanna  Sofie  Utsi,  aktivist  och  politiker  i  sametinget,  vid  en 

demonstration i  Stockholm i  oktober  2013.  Det  var  nästan två månader  efter  konfrontationerna 

mellan aktivister å ena sidan, och poliser, JIMAB och gruvförespråkare å andra sidan. Då hade 

aktivister på olika sätt försökt att hindra JIMAB's verksamhet. Polisen hade varit på plats vid ett 

flertal tillfällen och fört bort aktivister och de barrikader som hade upprättats över vägen. Det är 

dessa händelser som Utsi referar till i sitt tal. Vid demonstrationen i Stockholm på hösten rådde en 

betydligt  lugnare  –  om  än  vibrerande  –  stämning.  Hundratals  demonstranter  hade  samlats  på 

Sergelstorg för att delta i ett demonstrationståg mot ”gruvboomen”. Gállok-konflikten hade vid det 

här laget fått nationell – och till viss del även internationell – uppmärksamhet, även om det inte 

rapporterades särskilt mycket om frågan i traditionella medier. 

Syftet med detta kapitel är att undersöka olika situationer och processer där aktivisternas 

kroppar används som verktyg i kampen mot en gruva i Gállok. Genom att studera hur aktivisterna 

agerar, och senare berättar om dessa händelser, kan vi få en fördjupad förståelse för hur aktivism 

görs och hur aktivisterna upplever dessa situationer. Hur används kroppar som ett verktyg i kampen 

mot gruvor? Hur tar man hjälp av andra materialiteter för att åstadkomma förändring? Hur blir 

känslor närvarande och hur påverkar känslor de olika situationerna?

För att få en förståelse för hur just kroppar kan användas som ett verktyg inom en viss kontext – och 

i  relation till  andra människor,  kroppar, känslor,  ting och platser – används ett fenomenologiskt 

perspektiv. Fenomenologin hjälper oss att förstå hur människor orienterar sig inom de livsvärldar de 

befinner sig i. I linje med tidigare fenomenologiska tänkare kan vi förstå att orienteringar handlar 

om någonting högst konkret. Det handlar om vart vi befinner oss, vart vi riktar våra blickar och hur 

vi rör oss mot olika mål. I denna studie används en fenomenologi som utgår från människan som 

vara-i-världen (Frykman 2012:59, Ingold 2012:186).  För att förstå hur människor orienterar sig 

måste vi se hur omgivningen både har en social och en materiell sida. Det är detta, den socio-

materiella omgivningen, som bildar själva fonden inom vilka människorna orienterar sig. Då blir 
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det viktigt att inte bara ta fasta på de sociala aspekterna inom olika situationer och processer, utan 

också det materiella: miljön, landskapet, kroppar, ting m.m. 

I detta kapitel lyfts några specifika situationer fram, som är intressanta ur ett etnologiskt 

perspektiv. För att nå fördjupad kunskap om kroppar inom den givna kontexten används flera olika 

empiriska kategorier. Dels analyseras intervjuer, där aktivisterna själva resonerar kring kroppens 

och  känslornas  närvaro  och relevans.  Det  handlar  också  om loggböcker  som är  nedskrivna  av 

aktivister i samband med dessa händelser. Utöver detta analyseras också så kallade onlinevideor, 

som kan ge oss en tydlig bild av hur kropparna används, och hur olika situationer iscensätts.

Mobilisering av motstånd 

I denna del undersöks några av de processer som ledde fram till gruvmotståndet i Gállok sommaren 

2013.  Vilka  strategier  och  metoder  användes  för  att  locka  människor  att  protestera  och  göra 

motstånd? Vilken roll har de enskilda aktivisterna och deras kroppar för utvecklingen? 

Vid en första anblick kan det se ut som att gruvmotståndarna helt plötsligt hade samlats i 

Gállok, av ren frustration mot gruvplanerna, som en naturlig respons till hela situationen. Men, som 

vi kommer att se, så var ansamlingen till stor del ett resultat av att ett fåtal människor hade varit  

fysiskt närvarande i Gállok, rapporterat om vad som hände, samt inspirerat och uppmanat andra 

aktivister att komma och delta. Organiserad uppslutning och samling av människor på vissa platser 

har haft stor betydelse för utvecklingen i Gállok. Liksom användandet av sociala medier, såsom 

Facebook och YouTube.  

Före samlingen 

En av de personer som har haft stor betydelse för händelserna i Gállok under sommaren 2013 är Pär. 

Han berättar att han var den första personen ”utifrån” som var på plats i Gállok. Han hade läst på 

Facebooksidan  ”Gruvfritt  Jokkmokk”  att  JIMAB  skulle  påbörja  provbrytning  av  järnmalm  i 

området  den 10e juni.  Rykten gick om att  vissa i  lokalbefolkningen hade planerat  någon slags 

manifestation i samband med det: 

Men sen så visade det sig att jag var den enda utifrån som hade kommit upp. Dessutom var det flera som var  

bortresta av dom som bor i området just då. Så det var liksom inga folk ur lokalbefolkningen då. Och det fina,  

eller  det  ironiska,  var  ju  att  bolaget  också höll  sig  borta,  alltså  dom dök inte  upp då.  Så  jag  minns den 

måndagen, för då var jag och en gubbe där som bor bredvid, i närheten, som är emot gruvan. Vi var ute och 

gick på det här gruvområdet eller vad man nu vill kalla det, och liksom kollade runt, för jag hade ju inte varit  

där [tidigare]. Så han visade runt mig lite sådär och vi pratade och så kom det ju media, från lokalpressen,  

journalister. Det var Oddasat och det var Norrbottenskuriren tror jag och någon till, journalist. För dom trodde 
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ju att det skulle bli, liksom att, både bolag och demonstranter [skrattar] skulle vara där. Men det blev ju liksom 

en icke-händelse, ett stort antiklimax för alla inblandade! (Intervju med Pär).

Pär beskriver denna händelse som en ”icke-händelse”. Ordvalet är intressant och bör ses i relation 

till alla de ”händelser” som skulle utspela sig senare under sommaren. Även om Pär beskriver det  

som en ”icke-händelse” så  var  trots  allt  journalister  på plats  och  rapporterade  (se till  exempel 

”Magra protester mot gruvstart  i  Kallak”,  P4 Norrland). Det är  möjligt  att  dessa rapporter från 

lokala medier hade en viss inverkan på människors intresse och engagemang i frågan. Men det är 

inget som Pär lägger någon större vikt vid. 

Pär stannade i Gállok i ungefär två veckor, tillsammans med den här ”gubben” och en annan 

aktivist som under perioder gjorde honom sällskap. Han berättar att de såg det som sin uppgift att 

övervaka situationen, rapportera om vad som hände, fotografera och lägga ut bilder på Facebook. 

Så låg vi och kollade trafiken helt enkelt. Och så tog vi lite bilder när vi stod på området med banderoll och  

sådär, med Facebook, och försökte locka folk att komma. Det var ju rätt uppskattat tror jag, på Facebook så,  

det blev väldigt många delningar och likes och så vidare. När det gäller just strategier så är väl just det,  

Facebook, hur det spelar in i det här är ju ganska intressant. Just att många av dem som faktiskt kom upp till 

slut, det var såna som inte vanligtvis hängde på dom här Facebookgrupperna och som skrev att dom skulle 

komma för att vara med och så (interju med Pär).

Användandet  av  Facebook  och  i  synnerhet  uppladdningarna  av  bilder,  gav  bättre  resultat  för 

mobiliseringen, än ”icke-händelsen” som Pär refererar till  ovan. Bilderna på Pär och den andra 

aktivisten, där de var på plats i Gállok och poserade med en banderoll, tycks ha spelat en viktig roll 

när det kom till att fånga människors intresse. Vi återkommer till dessa bilder lite längre fram.

Sociala medier som mobiliseringskanal

När det gäller Internet så är Pär är inte den enda som lägger stor vikt vid användandet av Facebook 

vid mobiliseringen. Facebook beskrivs ofta som den främsta kanalen för dem som var på plats att 

kunna nå ut med information om vad som hände i Gállok samt uppmana fler att komma dit.

Men det finns också dem som ser problem med användandet av Facebook som en kanal för 

mobilisering. Förutom att sociala medier har gjort det enklare att sprida hot, hat och förtal – som vi 

har sett exempel på i kapitel 3 – så kan sociala medier också innebära en osäkerhetsfaktor: man vet 

inte om det kommer att komma så många som har klickat i ”jag-kommer-knappen”. Såhär säger 

Johanna:

Internet har ju haft en stor betydelse för att få igång alltihopa, det är ju ett väldigt snabbt och enkelt sätt att nå  

väldigt många människor. Nackdelen med Internet är att, om man till exempel tänker göra någonting, att nu ska 
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vi göra en demonstration där och där. Och då med Internet då är det så enkelt att klicka liksom 'jag kommer' och 

skulle man titta på det då skulle det komma tretusen personer och så när man står på plats så kanske det är  

trehundra. Så att det är både för- och nackdelar med Internet. Men snabbheten är ju en fördel, det går fort att få  

ihop folk, men inte i den mängden som man tror (interju med Johanna).

Johanna, och flera andra inom gruvmotståndsrörelsen, menar att Internet inte kan ersätta det fysiska 

mötet.  Men  man  ser  ändå  en  rad  fördelar  med  Internet.  När  vi  pratar  om  Internet  som  en 

mobiliseringskanal bör vi också vara medvetna om att flera av de som bestämde sig för att åka till  

Gállok för att protestera kände varandra sedan tidigare. Många hade redan regelbunden kontakt med 

varandra. Det gäller både för de som är bosatta i närområdet, men också bland många av de tillresta 

aktivisterna. Flera aktivister kände varandra genom att ha deltagit i protesterna mot att anlägga ett 

kalkbrott i Ojnare på Gotland sommaren 2012. Andra kände varandra genom organisationer som 

Fältbiologerna eller hade träffats på olika aktivistläger eller festivaler. Många av dessa kan sägas 

vara engagerade i ett informellt aktivistnätverk som främst kommunicerar ”face-to-face”. 

Det är bland de mest inbitna aktivisterna som skepsisen gentemot Internet är som störst. På 

en fråga om Internets betydelse för mobiliseringen av gruvmotståndståndet svarar Jonathan, en av 

de tillresta aktivisterna:

Sedan skulle jag vilja kritisera hela Internets existens, hade inte Internet funnits hade definitivt fler kommit ut 

till Gállok för att kämpa. Under slaget om Altaälven i Norge kom hundratals för att kämpa genom att bara höra 

ryktet, träffa folk IRL och sprida ordet. Men nu finns Internet och folk använder det för att kommunicera (och 

fastnar  i  Internetberoene).  Vill  bara  påpeka  att  saker  händer  på  Internet  (sprids  viralt)  efter  det  händer  i  

verkligheten (e-postintervju med Jonathan).

Jonathan har en skeptisk inställning till Internet i förhållande till mobilisering. För honom utgör 

Alta-protesterna7 ett bevis på att man kan mobilisera ett stort motstånd utan Internet. Han hävdar 

dessutom att det förmodligen skulle ha kommit fler till Gállok om det inte vore för att folk fastnade  

framför sina datorer. Han poängterar att saker ”händer i verkligheten” innan de sprids över Internet.  

När jag frågar honom om huruvida de (aktivisterna) använder Internet för att hålla kontakt svarar 

han att de föredrar att kommunicera ”IRL”8. Detta gäller särskilt vid planering av olika aktioner, för 

att minimera ”säkerhetsrisken”. Han uppger att de har en e-postlista, som bara godkända deltagare 

har tillgång till. Där sprider man bland annat information om olika händelser, såsom utvecklingen 

av protesterna vid Gállok. 

Vid  mobiliseringen  av  motståndet  i  Gállok  användes  både  Internet  och  ”fysiska” 

7 Under 70- och 80-talen pågick intensiva strider mot anläggandet av vattenkraftverk i Alta-Kautokeinoälvarna. 
Hundratals aktivister samlades vid några tillfällen för att protestera mot och försöka hindra utbyggnaden. Bland Gállok-
aktivisterna referrear man ofta till Alta-motståndet som en förebild (se Reksten Capstad:2001).
8 IRL är en förkortning för in real life, i det verkliga livet.
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kontaktvägar,  ”face-to-face”,  för att  sprida information och engagera människor att  komma och 

delta i motståndet. Vid intervjuer går meningarna isär om vilken roll Internet faktiskt har spelat för 

mobiliseringen. Dock kan vi se att Internet – framförallt Facebook, men också YouTube och bloggar 

– har använts flitigt av många som har varit aktiva i motståndsrörelsen.

Bilder av kroppar på plats

En intressant aspekt när det kommer till kopplingen mellan sociala rörelser, aktivism och Internet är 

hur  Internet  används för  att  sprida bilder  och filmer.  I  en intervju betonar  Pär  vilken inverkan 

spridningen av fotografier på honom och andra som var på plats i Gállok hade. Det verkar som att 

dessa fotografier har spelat en betydande roll när det kommer till att väcka den uppmärksamhet som 

var nödvändig för att folk skulle bli intresserade av Gállok. 

En av de bilder som Pär talar om, som fick folk intresserade av Gállok, spreds på en rad 

olika  sociala  medier  och  hemsidor9.  Den  föreställer  Pär  och  en  annan  man  i  tjugo-  till 

trettioårsåldern  som  håller  i  en  stor  banderoll  med  handmålad  text:  ”FAST  MARK,  RENT 

VATTEN, FÖR VÅRA BARN O BARNBARN”. På banderollen syns en målad jordglob, i blått och 

grönt, med Skandinavien i centrum. De båda männen håller banderollen i varsin pinne, med upprätt 

kroppshållning  och  allvarsamma  miner.  Fotografiet  är  taget  intill  en  skog  vid  det  planerade 

gruvområdet och i bakgrunden syns en terränggående maskin som förmodligen tillhör JIMAB10. 

Mellan de två männen och maskinen spänner sig ett rödvitrandigt avspärrningsband. 

Författaren, debattören och aktivisten Susan Sontag har skrivit i boken ”On Photography” 

om fotografiets egenskaper.  Hon menar att  fotografier,  till  skillnad från text och målningar,  har 

förmågan att tala direkt till mottagaren:

What is written about a person or an event is frankly an interpretation, as are handmade visual statements, like 

paintings and drawings. Photographed images do not seem to be statements about the world so much as pieces  

of it, miniatures of reality that anyone can make or acquire (Sontag 1973:2).

Fotografier är bitar av verkligheten, skriver hon, och kan fungera som ett slags bevis. I detta fall kan 

vi se att de textliga rapporter som Pär hade spridit tidigare inte fick lika stor uppskattning och 

uppmärksamhet  som  de  fotografier  han  senare  laddade  upp.  Bilderna  på  Pär  och  den  andra 

aktivisten, där de poserar med en banderoll, fick snabbt en stor spridning. Kanske kan man se de 

bilderna som ett bevis över att människor faktiskt var på plats i Gállok? Något som sporrade andra 

att följa deras exempel och ta sig till Gállok? 

Bilden utgör också ett slags bevis över att maskiner var på plats och att ett område hade 

9 Av etiska skäl väljer jag att inte bifoga bilden eller namnge någon källa
10 Oklart exakt vad för slags maskin
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spärrats av. Mot denna bakgrund tornar sig två män upp med en pose och kroppshållning som talar 

om att de är beredda att kämpa – att göra motstånd. Bilden kan därmed ses både som ett bevis och 

som  en  uppmaning  till  mottagaren.  I  detta  sammanhang  är  det  bildens  innehåll  som  är  det 

intressanta: den visar på närvaron av aktivister och på gruvbolaget som här representeras av ett 

avspärrningsband och en maskin. 

Poängen här är att visa att Internet – eller Facebook för den delen – i sig inte är det viktiga 

när det kommer till mobilisering av den här typen. Det som är avgörande är  hur man använder 

Internet för att dela olika sorters information. I det här fallet kan vi se att man använde Internet både 

för att sprida texter men framförallt bilder. Texter och bilder som på olika sätt synliggör närvaron av 

vissa sorters kroppar och materialiteter som fanns på plats i Gállok.

Från samling till aktion

Den 1a juli 2013, medan Pär var borta, hade fyra andra aktivister varit på plats i Gállok i ett försök 

att hindra JIMAB's maskiner från att provbryta järnmalm i området. Tre av dem anhölls av polisen 

misstänkta för egenmäktigt förfarande och för att de vägrat uppge sin identitet. De släpptes redan 

dagen efter (”Aktivister stoppade arbetet i Kallak”, ”Aktivister anhållna”, ”Aktivister frigavs”).

Under veckan som följde ordnade May-Britt Öhman forskare vid Uppsala universitet och 

KTH och Eva-Lotta Thunqvist forskare vid KTH, olika workshops och seminarier i Gállok. Där 

diskuterades bland annat olika risker med en gruva i Gállok. Man hade slagit upp ett tältläger nere 

vid  sjön  Gállokkjavre,  cirka  femhundra  meter  från  vägen  där  blockaden  senare  skulle  byggas. 

Öhman och Thunqvist ansvarade dessutom över en stor tältkåta som man samlades i. Aktiviteterna 

lockade fler människor till Gállok och lägerelden höll människor tätt samlade om kvällarna. Det var 

ett tillfälle då lokalt bosatta och tillresta aktivister kunde träffas och lära känna varandra, samt lära 

av varandra. Stämningen i lägret var god, men några av de aktivister jag har intervjuat menade att  

Öhmans11 närvaro hämmade planeringen och genomförandet av det motstånd som många av dem 

kommit dit för:

Men när jag kom upp så, ja det var väll rätt bra stämning. Man hade lyckats hindra den här maskinen på bara  

tre personer. Och sen så när vi kom då så var det en sådan här workshop som May-Britt höll i...Det var lite  

frustrerat för folk ville hålla på och göra motstånd och planera inför det, men så var det, det här May-Britts 

workshop och det blev mycket kring det...så det var lite konstig stämning där kanske. Det blev kanske lite lite  

fokus på motståndet. Kändes kanske lite som att May-Britt kom in och tog över. Hon och sitt crew tog något 

slags ledarroll och lite såhär: 'det här är vårt läger och vi gör det här'... det var inte alls min tanke när jag åkte  

dit (interju med Kim). 

11 Även om det var både Öhman och Thunqvist som ansvarade över tältkåtan och tältlägret så refererar man oftast till 
enbart Öhman. 
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Kim beskriver utöver detta, att eftersom Öhman hade fått sin resa och vistelse i Gállok finansierat 

av universitet, kunde hon inte låta dem som bodde i hennes tältläger begå handlingar som bröt mot 

lagen.  Han beskriver  det  som att  så  länge  man bodde i  Öhman och Thunqvists  läger  var  man 

tvungen att acceptera hennes regler. Detta förhållande kan beskrivas i termer av att det uppstått en 

spänning mellan två olika diskurser. Å ena sidan har vi en mer vetenskapligt pragmatisk diskurs 

som  ser  kunskap  och  informationsutbyte  som  en  väg  till  förändring.  Å  andra  sidan  en  mer 

aktivistiskt  orienterad  diskurs,  som ser  kroppsligt  motstånd och civil  olydnad som den främsta 

metoden. Öhman och Thunkvist såg det som sina uppgifter att sprida information och kunskap, 

bland annat om riskerna för dammbristningar. Aktivisterna ville å sin sida använda sina kroppar för 

att begå olika former av civil olydnad. 

Samtidigt bör det förtydligas att den tältkåta som Thunkvist och Öhman ansvarade för var 

finansierat av universiteten. De var där i första hand i egenskap av forskare och hade ett ansvar 

gentemot de universitet de är verksamma vid. Kravet på att aktivisterna var tvungna att förhålla sig 

till  de regler man satt upp handlar kanske främst om att bevara sitt anseende som professionell  

forskare, och i förlängningen universitetens anseenden.

Efter  några  dagar,  när  workshopen  och  seminarierna  var  över,  lämnade  Öhman  och 

Thunkvist  tältlägret.  Pär,  som  nu  hade  kommit  tillbaka,  berättar  att  det  uppstod  en  ”status-

quoliknande” situation.  Ett  femtontal  aktivister  var kvar  i  tältlägret  men bolaget  höll  sig  borta. 

Aktivisterna, som kommit dit för att  göra aktivism verkade bli otåliga på att ingenting hände. De 

som var samlade hade mycket tid över för att umgås och diskutera. Det var då man började planera 

olika former av civil olydnad:

Vår första plan under veckan i mitten av juli däromkring det var ju helt enkelt att, om bolaget kommer, så 

springer vi upp på vägen och sitter på vägen. Vid det läget så låg vårt läger nere vid en sjö som ligger ungefär  

femhundra meter bort som heter Gállok(-ohörbart), som har fått ge namn åt det här området då, och vi flyttade  

lägret upp till vägen, så att vi var vid vägen. Och sen började vi att prata om att börja bygga trefötter som vi  

skulle ha nere i diket. Så att några skulle vara ganska långt fram på vägen, få syn på bolaget när dom kommer, 

upp på vägen och sitta och va jobbiga medan dom här nere, längre ner på vägen skulle resa dom här trefötterna 

och klättra upp i och sitta tre fyra meter upp i luften och så. Det var där nånstans det började å sen så var  

det...kom ju tanken någonstans i från att 'jamen vad fan, vi har ju all tid i världen: vi bara sitter här och gör  

ingenting. Låt oss liksom bara, bygga upp nånting!' (interju med Pär).

Pär berättar att han var negativt inställd till att bygga en permanent blockad på vägen och tyckte 

alternativet med trefötter var en bättre idé. De skulle kunna resas på vägen endast när gruvbolagets 

maskiner  eller  lastbilar  var  i  sikte.  Privatbilister  skulle  ha  möjlighet  att  passera,  så  länge 

gruvbolagets maskiner höll sig borta. Här gick åsikterna isär bland de samlade. Vissa, som Pär, 
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ansåg att man borde ta hänsyn till lokalbefolkningen genom att bygga en mer portabel blockad. 

Andra  menade  att  denna  kamp  var  för  stor  och  viktig  för  att  behöva  ta  hänsyn  till  lokal-

befolkningen. 

Diskussionen som utspelade sig verkar ha varit av principiell art: bör vi ta hänsyn till de ur 

lokalbefolkningen som behöver ta sig fram på vägen, eller ej? Intressant ur ett fenomenologiskt 

perspektiv  är  att  vi  kan  se  hur  denna  mer  ideologiska  diskussion  egentligen  handlar  om 

materialiteter och kroppar. Ska vi bygga en permanent blockad som hindrar samtliga kroppar och 

materialiteter  att  ta  sig  förbi,  eller  ska  vi  bygga  ett  mobilt  torn  som  kan  resas  endast  när 

gruvbolagets maskiner är i sikte, och därmed låta vissa kroppar och materialiteter passera, men inte 

andra?

Synen på hur man sedan gick från diskussion till  handling varierar beroende på vem vi 

frågar. Pär berättar till exempel att det genomfördes en omröstning och att det därefter bestämdes att 

bygga en blockad över vägen. Kim däremot, berättar följande i en intervju:

Rikard: Men sedan när ni byggde den första blockaden...hur togs det beslutet, att göra en blockad?

Kim: Jag vet inte, det var lite sådär, jag började väll lägga en sten på vägen [skrattar] och vissa var väll lite  

skeptiska och sa att det kanske inte skulle tas emot så bra från allmänheten och det var lite aggressivt kanske. 

Men sen så var det några andra som bara hängde på, sen bara körde vi och det togs emot jättebra.

I Kims berättelse nämns inte någon omröstning. Kanske speglar det hans inställning: att han är mer 

anarkistisk i  jämförelse med Pär som är  mer pragmatiskt  lagd. Det  är  dock svårt  att  dra  några 

definitiva  slutsatser  utifrån  detta.  Desto  mer  intressant  är  det  att  vi  kan  se  hur  den  ”status-

quoliknande” situation som Pär beskrev, triggade de samlade aktivisterna att vilja göra någonting. 

Flera av aktivisterna hade varit i Ojnare på Gotland året innan där man hade använt sig av olika 

civila olydnadsmetoder. Många såg Gállokprotesterna som en uppföljning på den kampen. Man var 

fast beslutna att ”vara olydiga” och nöjde sig helt enkelt inte med att bara vara på plats. Det var då 

som Kim tog saken i egna händer, bokstavligt talat, och började att lägga stenar på vägen. Några 

hjälpte till och ganska snart var de flesta av aktivisterna med på tåget. Den positiva respons som 

aktivisterna fick från lokalbefolkningen sporrade dem att fortsätta bygget av en blockad. Snart hade 

man medelst stenar blockerat vägen och dessutom byggt ett torn av trä mitt på vägen. Gruvbolaget 

var nu tvungna att tillkalla polis om man skulle kunna passera med sina maskiner. Något som de 

senare också gjorde.
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Mobilisering som en kulturell process

I likhet med etnologen Mats Lindqvist är jag intresserad av de konkreta tillblivelseprocesser som 

utgör ett slags kulturbygge. Lindqvist hänvisar till den marxistiska filosofen Karel Kosíc som menar 

att  dessa  tillblivelseprocesser  utspelar  sig  i  en  ”...dialektik  mellan  människa  och  materiell 

verklighet” (Lindqvist 1985:23). På samma sätt skriver Jonas Frykman att en uttömmande etnografi 

måste ta hänsyn till den växelverkan som existerar mellan människor och ting (Frykman 2012:102).

Dessa idéer pekar på att det materiella – tingen, platsen, miljön etc. – har en viktig roll inom olika  

kulturella processer. Tältlägret vid sjön, lägerelden, stenarna som man bar upp på vägen: allt detta 

blir till en del i den komplexa sammanflätningen av sociala och materiella faktorer.

Men vi kan också se att de enskilda individerna har haft stor betydelse för den fortsatta 

utvecklingen. Pär som var på plats  i  ett  tidigt skede och rapporterade från Gállok; Öhman och 

Thunkvist som anordnade seminarier och workshops; Kim som började lägga upp stenar på vägen. 

Hade det inte varit för dessa individer hade förmodligen händelseutvecklingen sett annorlunda ut. 

Dessa tre individer ska bara ses som exempel här. Alla individer som var samlade har påverkat 

händelseförloppen på olika sätt, om än i olika utsträckning. 

Olika individer bär på olika habitus. Habitus kan beskrivas som de vanor och kunskaper som 

olika personer bär på. Eller för att tala med Jonas Frykman: habitus är ”förkroppsligad historia” 

(Frykman 2012:95). De förkroppsligade historier som de olika individerna bär på, utgör en viktig 

aspekt  i  formeringen  och  utformningen  av  motståndet  och  aktivismen  mot  en  gruva  i  Gállok. 

Öhmans kunskap om de olika riskerna med en gruva i Gállok är en del av hennes habitus som 

möjliggjorde diskussionerna om detta. Gotlandsaktivisternas erfarenheter av att ha ”varit olydiga” i 

Ojnare  året  innan,  är  ett  annat  exempel  på  hur  individers  habitus  är  med  och  formar 

händelseutvecklingen. Samtidigt kan vi, i likhet med Hanna Arendt, förstå att människorna enskilt 

inte formar händelsernas utveckling:

Hos Hanna Arendt (1958) återfinns tankar om att det inte är människor som skapar historia utan att det är  

händelserna som formar historien. Vad hon syftar på är att människor kan studeras utifrån konkreta situationer,  

i en kontext, och att händelsernas logik utvecklas från vad som sker i den bestämda situationen (Frykman  

2012:146).

Poängen är att det är själva mötet mellan vissa människor, på vissa platser, vid vissa tillfällen och 

med vissa materialiteter, som formar situationerna och händelseförloppen. Denna kunskap lär oss 

att fokusera på det konkreta och det materiella i relation till det tänkta och föreställda (jmfr Ingold 

2000:186-187). Ur ett etnologiskt perspektiv innebär det att vi bör lyfta blickarna och anamma en 

mer  helhetlig  syn  på  de  olika  processerna.  Det  innebär  visserligen  att  det  blir  svårt,  om inte 
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omöjligt, att peka på enskilda aspekter som avgörande orsaker till olika händelser. Istället kan vi 

bara ge vissa vinklar på vissa delar av de sammanflätningar som olika situationer, händelseförlopp 

och  processer  utgörs  av.  I  nästa  avsnitt  kommer  ska  vi  se  flera  exempel  på  hur  sådana 

sammanflätningar kan se ut.

Blockad

I denna del närmar vi oss några av de händelser som utspelades efter det att blockaden hade byggts.  

Delar ur traditionell media hade nu lockats av de spektakulära scener som utspelades i Gállok.12 

Efterhand började också bilder och filmer som skildrar olika konfrontationer mellan aktivister och 

poliser att spridas över sociala medier. Allt fler lockades att delta i gruvmotståndet och olika idéer 

prövades. Nedan kommer vi att fördjupa oss i några av de händelser som utspelades. Fokus kommer 

att  ligga  på  aktivisternas  kroppar  och  hur  dessa  sammanflätas  med  den  socio-materiella 

omgivningen.  Hur  används  kroppen  som  ett  verktyg  i  kampen  mot  en  gruva?  Hur  agerar 

aktivisterna inom de situationer som uppstår? På vilka sätt är aktivisternas känslor närvarande?

Civil olydnad 

Innan vi går vidare och ser på olika situationer där aktivisterna gör motstånd, bör vi resonera lite  

kring vad civil olydnad innebär. Att på ett eller annat sätt använda sin kropp för att göra motstånd 

medelst  bryta mot juridiska lagar och förordningar i  syfte  att  förhindra eller  bekämpa orättvisa 

brukar betecknas som civil olydnad. Det kan exempelvis handla om att bilda mänskliga kedjor, att 

blockera vägen eller att sabotera maskiner (Herngren 1990:4). 

Civil olydnad har en lång idétradition som sträcker sig till mitten av artonhundratalet och 

den naturromantiska filosofen och aktivisten Henry Thoreau.  Men det var inte förrän på 80-talet 

som civil olydnad kom att användas, i någon större utsträckning, i Sverige och då främst av miljö- 

och fredsaktivister (Ibid.). Civil olydnad implicerar alltså att man begår ett lagbrott där den som 

utför  aktionen  är  beredd  att  stå  för  de  juridiska  konsekvenserna  av  handlingen.  Den  olagliga 

handlingen i-sig är dock inget ändamål men ett medel för att skapa förändring. 

Att aktivister i Gállok valde att till exempel blockera vägen för maskiner eller på andra sätt  

förhindra arbetet med provbrytning ska därför inte tolkas som en önskan om att bryta mot lagen. 

Snarare bör man se det som ett försök att, utifrån deras synvinkel, skipa rättvisa. Diskussionen om 

huruvida civil olydnad är rättfärdigt ur ett moraliskt perspektiv eller inte är mycket omfattande och 

inte något  jag ämnar gå djupare in  på här.  Däremot kan vi konstatera att  flera  av de,  som var 

12 Se till exempel ”Polisen bröt blockaden”, NSD 13-08-12 och ”Polisen rev gruvaktivisternas blockad i Kallak”, P4 
Norrbotten, Sveriges Radio 13-09-29
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närvarande i Gállok sommaren 2013, utförde så kallade civila olydnadsaktioner. Vi kan också se att 

dessa  aktivister  har  fått  stort  stöd  av  andra  inom  gruvmotståndsrörelsen.  Ett  sätt  detta  stöd 

manifesterats på är bland annat genom att folk, genom organisationen Urbergsgruppen, har varit 

med och betalat de böter som aktivisterna blivit tilldömda efter händelser i samband med Gállok 

och Ojnare.

Tornen

Under perioden juli till september 2013 byggdes allt som allt fem blockader, vid olika tidpunkter, på 

vägen som leder till området där JIMAB hade fått tillstånd att provbryta. Man byggde bland annat 

torn av träpålar och täckte vägen med stenbumblingar. Blockaden var uppförd så lastbilar och andra 

större maskiner omöjligt kunde ta sig förbi. Gruvbolaget JIMAB valde att tillkalla polisen som med 

hjälp av lokala entreprenörer rev undan blockaderna. Vid ett tillfälle var blockaden så svår att riva, 

att man valde att bygga en väg runt tornet så att gruvbolagets maskiner kunde ta sig fram den vägen. 

I filmen ”The Gállok Rebellion” syns, om vi hoppar 5 minuter in i filmen, hur polisen river  

den första blockaden. I den första sekvensen syns hur två poliser försöker lyfta bort en aktivist från 

vägen, genom att dra honom i armarna. Sekvensen är filmad av en av aktivisterna som sitter i tornet. 

En stor traktor med grävskopa syns i bakgrunden. I nästa sekvens närmar sig poliserna tornet medan 

en ung kvinna blir intervjuad genom mobilen13, med lugn stämma säger hon: ”Jag själv jag sitter 

häruppe i  ett  torn på vägen som leder  in  till  området,  där  dom vill  fortsätta  exploateringen av 

Norrland  genom att  öppna en  ny  järngruva”  (”The  Gállok  Rebellion”).  Därefter  ser  vi  hur  en 

polisman klättrar upp på tornet medan kvinnan fortsätter att berätta: ”Nu kommer polisen hit och 

har börjat rycka i grenar och i själva tornet” (Ibid.). Polismannens ansikte syns i närbild när han 

rekognoserar läget i tornet. En manlig aktivist berättar med lugn röst till polismannen att han har 

låst fast sig i tornet, med ett lås som de inte kan låsa upp. Polismannen meddelar därefter sina  

kollegor uppgivet: ”dom har låst fast sig här uppe”. Därefter hoppar filmen fram några minuter i  

tiden och i nästa sekvens hörs kvinnan återigen, denna gång med mycket upprört tonläge: ”Vi sitter 

alltså fast i det här tornet, som polisen försöker riva!”, och därefter: ”nu drar dom mig alltså från 

tornet ner i en grävskopa flera meter ovanför marken”. Kameran riktas ömsom mot himlen, ömsom 

mot polisen och det är tydligt att den som håller i filmkameran har svårt att hålla den stilla, när 

poliserna rycker och sliter i hennes kropp. I nästa scen filmas tornet med en annan kamera, nerifrån 

marken. Nu får man se hur två polismän försöker lyfta ner en av aktivisterna i grävskopan. Plötsligt 

ser man något komma farande mot en av polismännen som instinktivt ryggar tillbaka.  Filmens 

13 Oklart av vem eller för vilket syfte hon blir intervjuad. Det är bara undertexten som ger oss informationen 
(cellphone interview)  

54



berättarröst  berättar  att:  ”they  where  served  suströmmingwater  through  a  waterpistol”.  Strax 

därefter skiftar perspektivet igen och vi får nu se hur en ung man bli undanlyft av tre poliser. Den 

ena väljer dock att låta de andra två släpa honom. De håller honom i varsin arm och drar honom 

längs marken. Aktivisten gör inget motstånd men försöker heller inte hjälpa till.  Därefter får vi 

slutligen se hur grävskopan river tornet. Denna sekvens är filmad uppifrån, troligen från ett träd. 

Samtliga  av  dessa  sekvenser  tycks  –  av  filmens  kvalitet  att  dömma  –  vara  filmade  med 

mobilkameror eller mindre hobbykameror. Bilderna är ofta hackiga och skakiga.

Aktivism som iscensättning

Ovanstående passage ur filmen ”The Gállok Rebellion” varar i ungefär en minut. Den exemplifierar 

mycket  av  det  motstånd  som aktivisterna  kom att  utföra  under  veckorna  i  Gállok.  Genom att 

aktivister var på plats i det torn som hade byggts över vägen tvingades polisen att hitta metoder för 

att ta ner aktivisterna därifrån, innan de kunde riva blockaden. Detta är bara ett av många exempel 

där kroppen används som ett verktyg för att vara i vägen – för att  göra  motstånd. Det är också 

tydligt i dessa exempel, hur kroppar och materialiteter sammanflätas. 

Det  filmade  materialet  kan  ge  oss  värdefull  information  om  olika  händelseförlopp, 

situationer och sinnesstämningar. Det visar ofta på mycket stökiga situationer: poliser som rycker 

och drar i aktivister; aktivister som ropar; grävmaskiner som bullrar och polishundar som skäller. 

Känslan av stökighet förstärks också av att händelserna ofta är filmade med hobbykameror eller 

mobilkameror.  Bilderna är ryckiga och hoppiga och kvalitén är inte alltid den bästa.  Ibland har 

aktivisterna filmat själva samtidigt som de konfronterats med polisen. 

Att flera av de som var närvarande filmade händelserna kan i sig ha gjort något med hur de 

olika individerna agerade. Kanske kände man detta som en trygghet för att polisen inte skulle ta till 

övervåld?  Men  vi  kan  också  se  på  de  olika  situationerna  med  hjälp  av  Erving  Goffmans 

dramaturgiska  metaforer.  En bärande utgångspunkt  i  Goffmans modell  är  att  människor  i  olika 

situationer  och  sociala  interaktioner  medvetet  försöker  åstadkomma ett  visst  intryck  (Goffman 

2014,  se  också  Greenebaum  2012).  Detta  kan  ske  individuellt,  men  också  i  grupp  (Goffman 

2014:79). Det gör att man kan se på dessa situationer som ett slags iscensättning eller performance.  

Genom att agera på ett särskilt sätt och använda en viss typ av rekvisita skapas ett särskilt intryck av 

aktivismen. En ”image”.

Kanske är det en förklaring till varför en av aktivisterna i sekvensen ovan väljer att låta sig 

släpas i gruset, istället för att vara medgörlig och låta sig ledas bort av poliserna istället. Genom att 

låta sig släpas i gruset så förstärks intrycket av att aktivism är en stökig, hård och ofta smärtsam 

företeelse. Samma sak kan vi också säga om polisernas ageranden. De två som släppar bort den 
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nämnde aktivisten hade kunnat be de andra poliserna som befann sig precis intill att hjälpa till. 

Kanske var detta ett sätt för poliserna att skapa ett annat intryck för att skrämma aktivisterna (något 

i stil med: ”se hur det går om ni inte uppför er väl!”). Vi kan utgå från att både aktivister och poliser, 

i närvaron av kameror, med olika metoder och ”koreografier” försöker signalera vissa intryck och 

budskap till  ”publiken”.  Publiken i  detta  fall  utgör  både  av  de  som var  samlade  i  Gállok  vid 

tillfället, men också de som förväntas se på bilderna eller filmerna i efterhand. Oavsett i vilken 

utsträckning de olika aktörerna ”spelar” så kan vi se på aktivisternas kroppar både som ett fysiskt 

hinder men också som ett budskap: ”vi tänker inte tillåta någon provbrytning”.

Aktivism som en känslomässig erfarenhet 

Vi har sett hur aktivisterna strävade efter handling: att göra motstånd. Men vi kan också se att detta 

motstånd i sig – där mötet med poliserna utgör en central del – gör någonting med aktivisterna och 

deras kroppar.  Några av de aktivister jag intervjuat, låter antyda att  någonting  hände med dem, 

första gången de utförde civil olydnad. Elin, en samisk informant som var delaktig i motståndet 

under slutet av sommaren 2013, berättar följande i en intervju:

Från det att jag kom i augusti har jag varit med då på...jag har suttit i vägen och blivit bortburen, jag har  

slagits,  höll  jag på att  säga,  med en polisman där.  Blivit  nersparkad och aktivt  deltagit  vid själva de här  

polisinsatserna. Och det var ju, jag vet att jag kanske inte tänker efter före, kan jag säga, i vanliga fall [skrattar]  

men här var det verkligen, jag visste ju att jag var tvungen att göra någonting när jag kom ut dit, för jag kan  

inte bara stå och titta på. Utan det var verkligen 'jag måste göra någonting', för att hjälpa till, eller inte bara 

hjälpa till men ja...göra skillnad, lite grann […] Och första gången så var det lite nervöst och sådär: 'hur ska 

jag känna när polisen tar i mig och sådana grejer?' Men sen var det som att, det bara slog om, det slog om i 

hjärnan och så tänkte jag: 'men vad i he-...', nä. Det var som att slåss för...inte för sitt liv men det var verkligen  

att: 'kom inte hit, alltså vad i-'. Jag blev verkligen den här...djävulen i mig kom fram [skrattar] (intervju med 

Elin)

Det  är  tydligt  att  Elin  har  svårt  att  finna  ord  för  att  beskriva  sina  känslor  första  gången  hon 

konfronterades med polisen. Hon beskriver det som om att ”det slog om i hjärnan”, eller att det var 

nästan som att ”slåss för sitt liv” och att ”djävulen i mig kom fram”. Hennes emotionella reaktioner 

verkar  ha varit  –  åtminstone som hon beskriver  det  i  intervjun –  omedelbara.  Pär  berättar  en 

liknande historia:

Pär: Det här var första gången som jag var aktivist, på något sätt egentligen. Så det var därför som det var en 

ganska stark upplevelse för mig att vara med om den här sommaren. Alltså, och se vad som hände med mig. Så 

att säga, och just såhär känslan man hade i magen,  första gången man liksom såhär, inte löd en polisman med  

pistol på höften, det är ganska. Det är känslor som jag inte hade kunnat föreställa mig, eller såhär, förvänta mig 
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i förväg. På något sätt, alltså jag kunde inte, det var väldigt starkt.

R: Vad...kan du beskriva lite vad det är för känslor, eller... är det rädsla eller frustration eller?

P: Jaa, alltså det. För mig så var det ganska mycket rädsla, det fanns nånting som var väldigt skrämmande med 

det (intervju med Pär).

Även Pär har svårt att finna ord för de känslor han kände första gången han gjorde något ”olydigt”,  

och menar att någonting ”hände” med honom. Han beskriver det som starka känslor och framförallt 

handlar det, i hans fall, om någon form av rädsla. 

Både Elin och Pär ser tillbaka på deras första erfarenhet av att utföra civil olydnad som en 

vattendelare,  som något  som gjort  att  de  fått  nya  perspektiv.  Detta  gäller  inte  minst  synen  på 

polisens arbete. Händelsen beskrivs bland annat som något som ”gjort” något med dem och något 

som har stärkt deras vilja att fortsätta att göra motstånd. De upplever deras möte med polisen som 

ett slags trauma, mestadels på grund av polisens hårdföra metoder. Ingen av dem hävdar att de haft 

någon särskilt negativ syn på polisen innan protesterna i Gállok. Pär berättar, tvärtom, att han innan 

hade litat på polisens arbete:

Dom var inte där för att upprätthålla lagen dom var där för att se till att bolaget fick göra som dom ville. Det 

stör mig och det var en liten chock för jag har alltid varit lite, naivt tänkt att jamen polisen är liksom...deras  

jobb är att upprätthålla lagen. Sen kan man ibland som vi liksom, använda civil olydnad för att uppmärksamma 

att  lagen  är  felaktig.  Men  polisens  arbete  borde  vara  ändå,  klart  skuren  liksom.  Att  det  handlar  om att 

upprätthålla den lagstiftning som finns...men det gjorde man inte här (intervju med Pär).

För  Pär  var  det  tydligt  att  polisen  favoriserade  ”gruvbolagets”  (JIMAB's)  intressen  framför  att 

”upprätthålla lagen” och garantera de inblandades säkerhet. Detta kom som en ”chock”, för honom 

och  motiverade  honom,  likt  Elin,  att  fortsätta  att  göra  motstånd.  Pär  säger  dessutom  att  han 

förmodligen kommer att delta i flera civila olydnadsaktioner i framtiden (intervju med Pär). Pär och 

Elin  delar  –  med  många  andra  inom  gruvmotståndsrörelsen  –  uppfattningen  om  att  polisens 

ageranden  vid  ett  flertal  tillfällen  var  både  onödigt  hårdför  och  att  de  dessutom  äventyrade 

säkerheten hos vissa individer (vi kommer se ytterligare exempel på detta nedan). 

Att  polisen  agerade  med  hårdföra  metoder  fick  konsekvenser  för  den  fortsatta 

händelseutvecklingen. Pär och Elin berättar att konfrontationerna med polisen å ena sidan gjorde att 

de tappade respekten och/eller förtroendet för polisen. Å andra sidan gjorde detta att de blev än mer  

motiverade att utföra olika former av aktivism och civil olydnad. Vi kan beskriva det som att deras 

emotionella  reaktioner på att  för första  gången ha konfronterats  med polisen gjort  dem än mer 

benägna att fortsätta att göra motstånd.
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Poliskroppar

Utöver aktivisternas kroppar kan vi lägga märke till närvaron av  poliskroppar.  Polisernas kroppar 

syns oftast uniformerade. Det är således enkelt att avgöra vilka som är där i egenskap av poliser. I 

filmklippet ovan rör sig poliserna oftast kontrollerat och stillsamt, även när de bär eller släpar bort 

aktivister från platsen. Man kanske kan beskriva deras rörelser som spända. Kanske kan det tolkas 

som ett resultat av att situationen var mycket laddad. Att situationen var allvarlig framgår, om inte 

annat,  av  polisernas  ansiktsuttryck  och  språkbruk.  Ingen  av  dem  skämtar  eller  skrattar  (med 

varandra eller aktivisterna) utan kommunicerar mycket sakligt och med ett stort allvar. Åtminstone i 

det filmatiserade material som redogjorts för ovan.

Under  intervjuer  har  informanter  inte  sällan  diskuterat  polisens  ageranden  som onödigt 

hårdföra. Det finns flera omvittnade tillfällen då aktivister eller andra närvarande menar att polisen 

tagit till övervåld och vissa filmklipp som lagts ut på Internet pekar också mot att poliserna utsatt 

aktivisterna för både våld och stor fara. När jag frågar Elin om hur hon har upplevt hur polisen har  

hanterat insatserna i Gállok svarar hon följande:

Nej jag tycker att det är skrämmande. Det är skrämmande hur dom har hanterat folk, hur dom har hanterat det 

efteråt och hur dom hanterade allting innan, dom har inte varit konsekventa, det här med att man har avlyst  

områden men så har man ändå släppt in civilgarde. Dom har varit brutala, en man som väger 85 kilo ställer sig  

och sparkar på mig som väger 60 kilo. Alltså det är så fula grejer, dom hotar med hundar utan munkorg, vilket  

borde vara det sista steget när det gäller våldsskalorna i polisinsatserna, tror jag. Så att det är, dom har ju  

verkligen inte skött det bra (intervju med Elin).

Konfrontationen mellan aktivist  och polisman kan,  som vi redan sett,  vara både obehaglig och 

traumatisk. Flera av de informanter jag intervjuat delar Elins upplevelser. Men situationen var också 

både emotionellt  och fysiskt krävande, hos de poliser som var där för att upprätthålla ”lag och 

ordning”. Nu har jag – inom ramarna för denna uppsats – varken haft utrymme eller intentionen att  

intervjua  poliserna  eller  analysera  händelserna  utifrån  deras  perspektiv.  Men  vi  kan  förstå  att 

närvaron av polisernas kroppar är en central del i de situationer som utspelade sig under sommaren 

2013 i Gállok.

För att ytterligare belysa detta kan vi titta närmre på en situation då en poliskropp står i  

centrum. 20 minuter in i filmen ”The Gállok Rebellion” visas händelser från den 23e augusti 2013. 

En äldre polisman14 träder in i  bilden,  tätt  åtföljd av två yngre kollegor,  och berättar  med hög, 

bestämd och allvarstyngd röst att:

Ni som står kvar på vägen, nu när jag säger att ni ska flytta er, ni kommer att bli rapporterade. Står ni kvar,  

kommer vi inte att lyfta er. Då kommer det att uppstå viss smärta hos er, vi har olika metoder. Jag har ont i  

14 Vad jag har förstått var denne man dessutom polisstyrkans befäl vid stunden
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ryggen och jag kommer inte att lyfta, ni får avgöra själv (ur ”The Gállok Rebellion”).

Som replik  på  polismannens  order  eller  hot,  svarar  en  kvinnlig  aktivist:  ”Borde  inte  du  vara 

sjukskriven om du har  så  ont  i  ryggen att  du inte  kan utföra dina arbetsuppgifter?” varpå hon 

avbryts  av  polismannen  som replikerar:  ”Det  har  inte  du  med att  göra,  vi  diskuterar  inte  min 

sjukdomsbild nu” (”The Gállok Rebellion”). 

Vi kan naturligtvis inte med bestämdhet veta om polismannen verkligen hade ont i ryggen 

eller  om det  var  en  förevändning  för  att  ta  fram ”andra  metoder”.  Men replikväxlingen  riktar 

hursomhelst  uppmärksamheten mot polismannens egna kropp och på att  polisens  arbete  många 

stunder är fysiskt krävande. Kroppar kan vara begränsande och leda situationer i olika riktningar. I 

detta  fall  utgjorde  polismannens  ryggont  ett  incitament  till  att  använda  ”andra  metoder”.  När 

aktivism undersöks  ur  ett  fenomenologiskt  perspektiv,  är  det  av  relevans  att  även  närvaron av 

polisernas kroppar studeras och att även deras kroppar påverkar situationen i olika riktningar.

Polishundar

I scenerna som följer efter detta blir vi varse en annan typ av kroppar, nämligen polishundar .  De 

”metoder” som polismannen hotat med ovan, visar sig nämligen vara att med hjälp av polishundar 

försöka  skrämma  bort  aktivisterna  från  vägen.  Hundarna  är  hårt  kopplade  och  försedda  med 

munkorg. De skäller högt och verkar vara mycket uppjagade. 21:35 in i filmen kan vi se hur en 

polisman med hårdför framtoning uppmanar den filmande aktivisten att flytta på sig. Vid ett tillfälle 

håller han hunden i  den ena handen och försöker med den vänstra handen fösa bort  aktivisten.  

Hunden är dock oregerlig, hoppar fram och tillbaka och polisen verkar inte kunna hålla kontroll 

över hunden. Aktivisten som filmat sekvensen berättar samtidigt i ett lugnt tonläge: ”Ni försöker 

med era maktmetoder att skrämma oss. Men ni förstår inte att vi inte är rädda för er” (The Gállok  

Rebellion”). Samtidigt kan man höra hunden flämta. Den verkar mycket stressad och uppjagad.

Poängen här  är  inte  att  väcka några djuretiska diskussioner,  men däremot lyfta  fram att 

hundarnas närvaro – precis som de andra kropparnas närvaro – påverkar situationen och relationen 

mellan aktivister och polis. Flera informanter har talat om detta tillfälle och varit mycket kritiska 

mot polisens agerande. Hundarnas frekventa och högljudda skall, tillsammans med deras uppjagade 

kroppsspråk, tycks ha bidragit till en nervös och aggressiv stämning. Detta kan jämföras med den 

relativt lugnare stämning som rådde vid tidigare polisinsatser som beskrivits ovan.

Att sitta i träd

Vi  ska  nu  vända  blickarna  mot  en  annan  situation  som utspelade  sig  i  Gállok,  där  vi  kan  se 
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ytterligare exempel på hur kroppar, känslor och materialiteter sammanflätas. Det handlar om en 

form  av  civil  olydnad,  där  aktivisterna  har  klättrade  upp  i  träd  inom  gränserna  för 

provsprängningsområdet.  En  form  av  aktivism  där  de  fysiska  och  emotionella  aspekterna  av 

aktivism  blir  särskilt  påtaglig.  Hur  påverkas  aktivisterna  på  ett  känslomässigt  plan  av  dessa 

händelser? Hur påverkar känslorna i sin tur händelseutvecklingen? 

Den 21a augusti hade de som var samlade i Gállok fått reda på att gruvbolaget planerat att 

provspränga  efter  järnmalm  inom  området.  Man  hade  dessutom  hört  att  det  väntades  en  stor 

polisinsats. Dagen innan hade aktivisterna planerat att man skulle låta fyra aktivister klättra upp i 

träd inom säkerhetsavståndet15, för att på så vis tvinga bolaget att skjuta upp provsprängningarna. 

Pär var en av dem som satt i träd och vars dagboksanteckningar jag har tagit del av. Han skriver att  

han klättrade upp ca åtta meter i en tall med hjälp av klättringsutrustning och säkerhetslinor. Där 

blev han sittande i drygt åtta timmar. Med sig hade han en ryggsäck med bland annat matsäck, 

vatten,  diktafon  och  mobiltelefon.  Enligt  hans  beräkningar  satt  han  ca  70  meter  från  ett  av 

provsprängningshålen och var därmed innanför säkerhetsavståndet. 

Pär skriver, i sina dagboksanteckningar, om hur en polisman kom dit efter 1,5 timmar och 

bad honom komma ner. Han nekade. Därefter kom en grupp utomstående människor som på olika 

sätt försökte övertala och hota honom att komma ner från trädet. Pär kände igen några av dessa 

människor som aktiva förespråkare för en gruva i Gállok. Han skriver i sin dagbok att han var säker 

på  att  åtminstone  en  av  dem stod  i  nära  kontakt  med  gruvbolaget.  Han  skriver  också  att  han 

upplevde situationen som mycket  obehaglig.  Han valde ändå att  sitta kvar i  trädet.  Efter  några 

timmar började han bli hungrig och orolig i kroppen. Han skriver:

Jag kände igen känslan i kroppen från klättring. När man är psykad när man klättrar blir man trött och pigg  

samtidigt, och man förlorar all aptit. Man bara sitter och blir hungrigare och hungrigare trots att vad man skulle 

behöva är att få ny energi. Vid lunchtid tvingade jag i mig en smörgås mot min vilja eftersom jag hade börjat  

skaka och huttra av den svala vinden (och hunger). Kändes som att äta pappermassa, men jag blev piggare och 

ett tag senare mådde jag rätt normalt igen. Jag fördrev mycket av tiden med att föra dagboksanteckningar på 

diktafon (prata med mig själv) och njuta av utsikten. Jag försökte läsa lite, men det gick inte. Jag kunde inte 

koncentrera mig (Pärs loggbok).

På eftermiddagen kommer den polisman tillbaka, som var hos honom tidigare under dagen, och 

försöker övertala honom att komma ner. Pär fortsätter att neka. Därefter hör han varningssignalerna 

från ett av de andra spränghålen ljuda, där Sandra, en annan aktivist var utplacerad. Kort därefter 

hör han ett kraftigt dån av sprängningen. Det var efter detta – när gruvbolaget hade sprängt trots att 

15 Oklart dock vad detta säkerhetsavstånd egentligen syftade till, av vem det var upprättat och hur bindande det 
faktiskt var. Enligt vissa uppgifter skulle säkerhetsavståndet ha varit 150 meter från spränghålen. Enligt andra 
uppgifter var det 250 meter som gällde.
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aktivister befann sig inom säkerhetsavståndet – som Pär bestämde sig att klättra ned från trädet. Om 

gruvbolaget inte brydde sig om att aktivisterna satt i träden inom säkerhetsavståndet så var dessa 

handlingar  verkningslösa,  resonerade  han.  Samtidigt  som han utsatte  sig  för  en  stor  fara  (Pärs 

loggbok). 

Sandra satt alltså utplacerad i närheten av ett annat spränghål. Hon hade under dagen haft 

besök av en reporter och fotograf från SVT's Uppdrag Granskning som hade filmat och intervjuat 

henne. Hon skriver att hon befann sig cirka sju, kanske åtta meter upp i en tall. Hon satt bekvämt,  

hade mat med sig och skriver att hon njöt av en vacker utsikt. Till en början kände hon sig lugn och 

betonar särskilt hur viktigt det var att kunna hålla kontakt med aktivisterna i lägret, med reportern 

från Uppdrag Granskning (Nicke) och de andra som satt i träden:

Hade dock fortsatt kontakt med Nicke via min telefon, vilket senare kändes otroligt viktigt då jag satt ensam i 

mitt träd. Vet inte hur jag hade klarat mig utan att få uppdateringar från omvärlden, andra i lägret och genom  

kontakten med de andra i träden. Det kändes tryggt att ha kontakt med Pär och A 16, som berättade vad som 

hände hos dem, och vi förmedlade även nyheter till varandra (ur Sandras loggboksanteckningar).

Vid tvåtiden på dagen försökte några poliser ta ned Sandra från trädet. De använde en grävskopa för 

att  nå upp till henne, där hon satt. Dock hade den inte tillräckligt lång räckvidd för att nå ända upp. 

De grävde upp jord på marken, som grävmaskinen kunde stå på, för att  komma ytterligare lite 

högre. När de väl lyckats komma upp i nästan samma höjd som Sandra, skar en polisman av hennes 

säkerhetssele av rep:

De skar i repet som satt fast runt trädstammen, och försökte sedan dra mig nedåt. Det kändes obehagligt och 

läskigt. Så jag klättrade lite högre upp. Jag tror att jag under det hela uppfattades som lugn. Jag sa inte ett ord.  

Men inombords var jag skakad, med känslorna förlamade. Jag kände mig så ensam de timmarna. Så orolig. 

Har aldrig varit med om något liknande tidigare, och visste inte vad det skulle leda till. Visste inte vad jag 

egentligen skulle göra. Men ned tänkte jag inte gå. Och framförallt inte med de här poliserna, som skar loss  

mig och försökte dra ned mig i en grävskopa! (Sandras loggbok).

Sandra satt nu ännu högre upp och utan sin ryggsäck. Den hade polismannen fått med sig. Hon var 

således utan mat och vatten. Hon skriver att det inte var lika behagligt att sitta uppe i trädet längre. 

Hon började känna sig orolig och rädd. En stund senare kom poliserna tillbaka med en ännu högre 

grävskopa:

Polisen kom efter ett tag tillbaka med en ny grävskopa. En smalare, röd variant på larvfötter. Den nådde upp  

till mig och en polis som de kallade Per, samma som skurit sönder min utrustning stod där och sa att han  

brydde sig om mig. Att jag utsatte mig själv för fara, jag kunde ju trilla ned och till och med dö. Jag hade lust 

16 Anonymiserad i original
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att  säga  till  honom  att  enda  anledningen  att  det  fanns  en  sådan  risk  var  att  de  skurit  sönder  min 

säkerhetsutrustning och skrämt mig högre upp i träden. Men jag sa ingenting. Men jag grät. Sedan en stund  

tillbaka. På ett sätt kände jag mig helt lugn på insidan, men jag tror det var förnekelsen, chocken. För när jag  

tog ett snyftande andetag då jag insåg att selen var sönder började jag gråta. Och grät gjorde jag ändå tills  

polisen lämnade mig däruppe  (Sandras loggbok).

Polismannen stannade kvar uppe hos Sandra och försökte på olika sätt övertala henne att komma 

ner. Det var då, när polismannen var uppe i trädet hos Sandra, som man valde att spränga. Då höll 

polismannen om Sandra, något som hon beskriver som obehagligt:

Han sa att han inte skulle ta ned mig med våld, men drog i mig, höll sina händer på mina axlar, armar, ben och 

mage. Jag tyckte inte om hans händer på min kropp. När han la dem på min mage och drog lätt i mig tog jag  

bort dem. Just då ville jag verkligen säga att ”rör mig inte”, men det kändes menlöst att tala med dem. Då de  

sprängde höll han om mig runt trädet. Det ville jag inte heller (ur Sandras loggboksanteckningar).

Efter ett tag lämnade de henne i trädet och efter ytterligare en stund valde Sandra att självmant 

klättra ned. Hon blev gripen direkt, utan att göra något motstånd. Därefter blev hon förd till  en 

polisbuss. Hon började återigen att gråta. Poliserna ville förhöra henne, men hon insisterade på att 

få en advokat. Det kunde poliserna inte ordna fram. Därför släpptes hon en stund senare (Sandras 

loggbok). 

I dessa två exempel kan vi se hur Pär och Sandra beskriver olika former av kroppsliga och 

emotionella reaktioner på de situationer som uppstod. För Pär framkallade situationen en känsla 

som påminde om hans erfarenheter av bergsklättring: han blev hungrig och orolig i kroppen. Han 

beskriver också att han försökte läsa, men hade svårt att koncentrera sig. För Sandra verkar det som 

att de emotionella reaktionerna var ännu starkare. Närvaron av polismannen, ”Per”, framkallade ett 

obehag inom henne, hon ville inte att han skulle vara där och hela situationen ledde till att hon 

började gråta. Hon beskriver också en form av ”chock” eller ”förlamning” som uppstod efter det att 

poliserna hade  skurit  av hennes  säkerhetslina.  Som reaktion  klättrade  hon ännu högre upp och 

klamrade  sig  fast  vid  trädet.  Här  kan  vi  tydligt  se  hur  frånvaron  av  materialiteter  (i  detta  fall 

säkerhetslina), kan leda till starka emotionella reaktioner som får aktivisterna att agera på vissa sätt 

(klättra ännu högre upp). 

Situerade känslor

Som vi har sett är aktivism av detta slag en högst kroppslig aktivitet där sinnena blir på helspänn. 

Det  kan  vara  fysiskt  ansträngande,  göra  ont  och  ställer  ofta  både  aktivisternas  och  polisernas 

uthållighetsförmåga på prov.  Det  är  händelser  som framkallar  känslor  av olika slag:  oro,  ilska, 

rädsla, sorg, obehag, irritation men även positiva känslor som glädje, gemenskap, trygghet, värme, 
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hopp osv. I detta stycke diskuteras hur känslor påverkar både individerna själva och situationen. Hur 

uppstår känslor i relation till plats, materialiteter och andra individer? Hur är känslor situerade? 

Jonas Frykman menar att människor upplever världen delvis genom sina känslor:

När Heidegger skriver om att 'vara i världen' menar han […] att vi tänker, känner och handlar utifrån vad vi  

omges av. Platsen är – för att återknyta till den enkla grundregeln – inte så mycket något vi tänker på som 

tänker, och känner, med – vilket samtidigt bidrar till att göra denna påverkan dold för oss (Frykman 2012:59).

Vad detta  säger  är  att  känslor  inte  uppstår  i  ett  vakuum: de uppstår  i  ett  socialt  och materiellt  

sammanhang (Ingold 2012:186). Känslor kan vara mycket direkta. De finns där innan vi har hunnit 

sätta  ord  på  dem eller  reflektera  kring  dem.  Känslor  kan  vara  kroppsliga  reaktioner  på  olika 

situationer.  Det  betyder  också att  vi  måste  vara  medveten om de problem som det  innebär  att  

översätta känslor till ord eller representationer (Frykman 2012:63). 

I ett tidigare stycke har vi sett hur Elin och Pär ger exempel på denna svårighet, när de själva 

försöker beskriva sina erfarenheter av att ha konfronterats med polisen för första gången. De letar 

efter ord som inte riktigt finns där. De har svårt att formulera sig. Dock blir det tydligt att deras  

berättelser kring dessa händelser ofta kretsar kring olika känslor. För Pär handlar det både om en 

rädsla – att situationerna var skrämmande och obehagliga – men också om en besvikelse över det 

svenska polisväsendet. Även Elin uttrycker en stor besvikelse över polisens agerande men tycks 

snarare ha reagerat med ilska och frustration. Det är förstås vanskligt (om inte omöjligt) att jämföra 

dessa olika exempel och försöka nå fram till någon slutsats kring varför de reagerat på olika sätt på 

dessa situationer. 

I Sandras loggbok ges ett stort utrymme åt skildringar av känslor. Där skriver hon hur ensam 

hon kände sig när hon satt i trädet, utsatt för polisens påtryckningar och försök att få ned henne 

därifrån. Hon skriver om hur polismannens fysiska närmanden kändes  obehagliga,  hur hon inte 

ville att han skulle ta i henne, eller hålla om henne när bolaget utförde sprängning. Säkert spelar 

genusaspekterna in här. Kanske hade Sandra reagerat annorlunda om det hade varit en kvinnlig 

polis som tog på henne och höll om henne när bolaget sprängde intill?

Sandra beskriver hur hon på ytan försökte verka lugn men att hon ”inombords var skakad, 

med känslorna förlamade” (ur Sandras loggbok). När hon insåg att selen var trasig började hon 

gråta, förmodligen av  rädsla eller  chock  över det inträffade. En situation som tidigare hade varit 

under kontroll – skulle hon ha trampat fel, eller en gren gått av, skulle repet rädda henne från att  

ramla ned och slå sig – blev genast mycket farlig. Hon fortsatte att  gråta även när hon var på 

marken och satt i polisbussen. De inträffade händelserna tycks ha varit så starka att gråten kom som 
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en ostoppbar reaktion. Sandra berättar också om den trygghet hon kände genom att vara i kontakt 

med andra aktivister och med Nicke från Uppdrag Granskning: ”[v]et inte hur jag hade klarat mig 

utan  att  få  uppdateringar  från  omvärlden,  andra  i  lägret  och  genom kontakten  med de  andra  i  

träden” (ur Sandras loggboksanteckningar). 

Dessa exempel visar tydligt på hur kroppar, känslor och materialiteter sammanflätas. Det var 

tillgången till en mobiltelefon som gjorde att Sandra kunde hålla kontakt med omvärlden och de 

andra  aktivisterna.  En  kontakt  som  gjorde  att  hon  kunde  känna  sig  trygg.  Likaså  fungerade 

säkerhetslinan som en trygghetsfaktor. När den skars av blev hon genast rädd. När hennes ryggsäck 

blev fråntagen henne saknade hon proviant och vatten. Något som gjorde att hon kände sig ännu 

mer utsatt och ensam. 

De empiriska exemplen har visat att närvaron av vissa materialiteter vid vissa situationer kan 

skapa en känsla av trygghet och bekvämlighet. De har också visat att frånvaron av  materialiteter 

(som säkerhetslinan,  mobiltelefonen,  ryggsäcken,  vattnet  etc.)  kan  åstadkomma känslor  av  oro, 

rädsla och sorg. Vi har också sett hur närvaron av vissa kroppar – till exempel polismannen som 

höll  om Sandra – i  vissa situationer  på vissa platser,  kan skapa känslor  av obehag och rädsla. 

Genom att zooma in de olika situationerna och ta fasta på det som omger aktivisterna i de rådande 

situationerna kan vi få en större känsla för aktivisternas upplevelser av dessa situationer. 

Det är naturligtvis vanskligt att avgöra om de känslor som aktivisterna beskriver är ”äkta”. 

Om det verkligen var så de kände, som de skriver i dagböckerna eller berättar i intervjuerna. Vi kan 

se på loggböckerna liksom intervjuberättelserna som olika genrer, där beskrivningar av känslor är 

en viktig och förstärkande beståndsdel. Det är viktigt att förstå att dessa texter och berättelser är 

tolkningar av aktivisternas upplevelser och ingen exakt återgivning av de  verkliga händelserna. 

Tolkningar som kan ändra sig över tid. När det gäller loggboksanteckningarna kan vi dock se att de 

har författats  i  ett  vetenskapligt sammanhang, som en del i  ett  forskningsprojekt.  De har också 

författats kort tid efter det att de olika händelserna ägt rum. Oftast samma dag. Det finns därför 

ingen  anledning  att  tro  att  Pär  och  Sandra,  författarna  till  dessa  dagböcker,  har  överdrivit 

händelserna, ljugit om dem, eller av misstag ”förvanskat” berättelserna. Även om det såklart inte 

går att utesluta. 

De olika  empiriska  materialen,  som har  analyserats  i  detta  kapitel,  stärker  bilden  av att 

känslor har spelat en stor roll i de olika händelserna. Känslor som upplevs kroppsligt. Genom att 

studera hur kroppar sammanflätas med känslor, andra individer och materialiteter har vi sett hur 

känslor är situerade. 
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Sammanfattning

Detta kapitel har utgått från de händelser som utspelade sig i Gállok sommaren 2013. Fokus har 

legat på hur kroppen kan användas som ett redskap i kampen mot en gruva i Gállok. Med Hanna 

Sofie  Utsis  ord kan vi  se  hur  aktivister  har  ”lånat  ut  sina kroppar  i  kampen mot vansinnet”.17 

Kapitlets första del handlar framförallt om händelserna innan den första blockaden byggdes. Vilka 

strategier och metoder användes för att locka människor att protestera och göra motstånd? Här har 

närvaron av vissa kroppar på plats i Gállok vid vissa tillfällen varit av stor betydelse. Att Pär och 

andra var på plats i ett tidigt skede och rapporterade om vad som hände tycks ha spelat en stor roll  

för  händelseutvecklingen.  Internet  har  använts  för  att  sprida information om vad som händer  i 

Gállok. Särskilt effektivt tycks spridandet av fotografier av människor på plats ha varit. Bilderna 

kan ses som ett  bevis över att människor var på plats i Gállok. 

 Den andra delen av kapitlet handlar framförallt om den aktivistism som utfördes efter det att 

den första blockaden var byggd. I fokus står aktivisternas kroppar och känslomässiga erfarenheter. 

Hur används aktivisternas kroppar som verktyg i kampen mot en gruva i Gállok? Hur påverkar 

närvaron av vissa materialiteter de olika situationerna? Hur påverkas de enskilda aktivisterna på ett 

känslomässigt plan av dessa händelser? Hur påverkar känslorna i sin tur de olika situationerna? För 

att förstå hur känslorna är en del av, och påverkar, de olika situationerna och händelseförloppen har 

jag – i linje med den fenomenologiska idétraditionen – argumenterat för att vi måste se till  hur 

känslorna  är  situerade.  Känslor  uppstår  i  en  viss  kontext  i  relation  till  andra  individer  och 

materialiteter. När Elin blev konfronterad med polisen för första gången reagerade hon med ilska 

och frustration. För Pär blev reaktionen snarare rädsla eller besvikelse. När Sandras säkerhetslina 

skars av reagerade hon med oro, rädsla och sorg. Närvaron av vissa materialiteter i vissa situationer 

kan ge en känsla av trygghet,  behag och bekvämlighet.  Frånvaron av samma materialiteter kan 

skapa omedelbara reaktioner hos individerna. Reaktioner som de själva inte väntat sig. På detta sätt 

kan vi se hur känslor är situerade och hur aktivisterna sammanflätas i en intrikat väv som består av 

både  sociala  och  materiella  faktorer.  De  händelseförlopp  som vi  har  studerat  kan  därmed  inte 

förklaras utifrån enskilda faktorer. För att förstå hur mobilisering och aktivism görs måste vi ta fasta 

på  de  konkreta  händelser  där  kroppar  möts  i  relation  till  varandra  och  den  socio-materiella 

omgivningen. 

17 Se kapitlets inledande citat
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KAPITEL 5. ISCENSÄTTNING AV DEMONSTRATION

Lördagen den 8e februari 2014 ordnades för tredje året i rad en demonstration under Jokkmokks 

marknad,  för  att  protestera  mot  planerna  på  att  anlägga  ett  dagbrott  i  Gállok  och  mot 

gruvetableringar generellt. Demonstrationen lockade mellan 350 och 500 personer och var därmed 

den  största  antigruvdemonstrationen i  Jokkmokk  dittills.  Initiativtagare  till  demonstrationen var 

bland  annat  ”Urbergsgruppen  Jokkmokk”  samt  enskilda  aktörer.  Man  hade  samlats  under 

huvudparollen ”fast mark, rent vatten, levande kulturarv”, och bland banderoller och plakat kunde 

man läsa ”gruvfritt Jokkmokk”, ”Europas sista vildmark”, ”JIMAB = (dag)brott”, ”det är inget brott 

att vilja ha rent vatten”, ”fast mark - rent vatten, för våra barn och barnbarn”, ”Idle no more Sápmi”, 

”no mines in Jokkmokk”. 

I detta kapitel fokuseras demonstrationen den 8e februari 2014. Utgångspunkten är att vi kan förstå 

demonstrationen i termer av en kulturell iscensättning. Med hjälp av etnologen Jonas Engman idéer 

om  demonstrationen  som  en  slags  ritual,  kommer  jag  att  undersöka  om  att  vi  kan  se  att 

demonstrationen fyller flera funktioner då den dels stärker sammanhållningen och samhörigheten 

bland gruvmotståndare och dels väcker uppmärksamhet och intresse bland utomstående och media. 

Analysen bygger på deltagande observationer, egna fotografier och filmklipp som filmades 

under  demonstrationen. Utöver  detta  tar  vi  också hjälp av en kort  onlinefilm producerad av en 

annan  demonstrationsdeltagare  som  publicerats  på  Youtube  endast  någon  dag  efter  det  att 

demonstrationen ägt rum (se ”Demonstration mot ohämmad exploatering...”). 

Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt utöver en kortare teoretisk inledning. När det kommer till 

analyser  av specifika händelser,  som i  detta  fall  en demonstration,  behöver  man handskas  med 

frågor om disposition. Ska vi göra en kronologisk eller tematisk uppdelning? En övergripande eller 

fördjupande analys? Detta kapitel  är ett  försök att göra både-och: Det första huvudavsnittet ger 

förhoppningsvis  en  någorlunda  klar  bild  över  demonstrationens  förlopp  från  ett  övergripande 

perspektiv. Olika teman utvecklas visserligen efterhand, men det blir inte frågan om någon djupare 

analys. I det andra avsnittet  fokuseras istället  några enskilda teman, närmare bestämt bruket av 

symboler  samt  olika  musik-  och  talframträdanden.  Till  detta  kan  vi  ställa  djupare  frågor  om 

demonstrationens mening, form och innehåll. 

De frågor som detta kapitel  utgår från kan delas in i två nivåer.  Den ena nivån rör rent 

empiriska och konkreta frågor:  Vad händer under demonstrationen? Vilka aktörer kan vi urskilja? 

Vilken rekvisita används? Vilka strategier använder man sig av? 
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Den andra kategorin av frågor hamnar på en mer generell eller abstrakt nivå: Hur bidrar 

demonstrationen  till  att  stärka  samhörigheten  bland  gruvmotståndare?  Hur  används 

demonstrationen för att kommunicera politiska budskap? Vilken roll fyller demonstrationen för en 

social rörelse som gruvmotståndsrörelsen?

Demonstrationen som en ”ritual” 

Etnologen Jonas Engman har visat  att  demonstrationer  fyller  flera funktioner i  det att  den dels 

stärker gemenskapen inom gruppen, dels syftar till att väcka intresse bland utomstående. I sin studie 

av socialdemokratiska första-maj-tåg beskriver Engman beskriver demonstrationer som ett  slags 

ritualer: 

Ritualen är en social och kommunikativ handling som har en tidsligt och rumsligt avgränsad form. Kroppen är  

det viktigaste instrumentet  för att  förvandla platser till  rituella arenor och ta rum i besittning och till  viss 

utsträckning kan man säga att kroppslig rituell närvaro skapar förändrade rumsliga gränser (Engman 1999:18). 

När människor samlas i en välregisserad ritual, som exempelvis i en demonstration, så skapas nya, 

tillfälliga, gränser som går bortom de vardagliga. Kroppen blir till ett verktyg och ett medel för att 

åstadkomma förändring. När kroppar samlas på en och samma plats för att  skrika slagord,  stå i  

vägen och ta rummet i besittning, så gör de något med platsen och det ”normala" tillståndet rubbas 

tillfälligt (Engman 1999:18.). Rituella företeelser är ”...tillfällen när grundläggande värden ställs ut 

till beskådande, förkroppsligas och presenteras för omvärlden” (Engman 1999:15). Detta är giltigt 

inte  minst  för  demonstrationer  vars  främsta  syfte  är  att  göra  sig  hörda,  synliga  och  att  väcka 

uppmärksamhet. Demonstrationen är, med andra ord, en politisk akt. Men – som vi kommer att se – 

så är demonstrationen också en social och kollektivt betingad företeelse: ett tillfälle att knyta nya 

kontakter  och  stärka  gamla,  och  på  ett  mer  generellt  plan  stärka  sammanhållningen  bland  de 

involverade. Det är en företeelse då människor samlas under en gemensam agenda och ”strider” för 

en gemensam sak. Det är också tillfällen som bjuder på olika former av underhållning. Vi kan allstå 

säga  att  demonstrationer  inte  bara  fyller  ett  utåtriktat  syfte,  men  stärker  dessutom 

sammanhållningen och ”vi”-känslan.

Enligt Engman kännetecknas dessutom rituella händelser av en hög grad av reflexivitet och 

medvetenhet. Det är tillfällen som ”...skapar en distansering från det vardagliga och det privata” 

(1999:18). I detta fall kan vi se att de som deltog i demonstrationen gjorde ett aktivt val och tog 

ställning mot nya gruvor i Sápmi gjorde det förmodligen av flera olika anledningar. Precis som 

motståndet mot en gruva i Gállok generellt så är det en myriad av frågor som vävs samman (se 

kapitel 3). Demonstrationen aktualiserar dessa frågor, konkretiserar dem och presenterar dem för 
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omvärlden, som i ett ”paket”. 

Demonstrationen som en ”iscensättning”

En  demonstration  kan  beskrivas  som  en  kulturell iscensättning.  Det  är  en  händelse  som  har 

planlagts  i  förväg,  som  har  en  tydlig  form  och  där  olika  former  av  rekvisita  används. 

Demonstrationer kan ses en  rituell genre, med karaktäristiska drag, där själva  processionen utgör 

kärnan (Engman 1999:20). 

Erving Goffman använder sig av en rad olika termer som han lånat från teaterns värld, när 

han bygger upp sin analytiska tolkningsram (2014). Visserligen är Goffman i huvudsak intresserad 

av vardagliga beteenden och situationer, men jag hävdar att hans metaforer, lånade från teaterns 

värld, lämpar sig väl när det kommer till en analys av antigruvdemonstrationen i Jokkmokk den 8e 

februari  2014. Centralt  i  Goffmans förståelse av interaktioner är att  människor träder in i  olika 

roller i olika sociala situationer, mer eller mindre medvetna om att man agerar på olika sätt för att 

skapa ett visst  intryck hos en ”publik” (Goffman 2014:216). Individer kan agera självständigt, i 

syfte  att  exempelvis  stärka  sin  position  i  en  särskild  situation.  Men  inte  sällan  agerar  man 

tillsammans med andra, i grupp, för att åstadkomma ett gemensamt intryck och stärka gruppens 

position. Det kan handla om ett arbetslag på arbetsplatsen, ett gäng på stan eller ett fotbollslag. 

Sådana grupper kallar Goffman för ”team” (Goffman 2014:79). Jag föreslår att vi kan använda oss 

av Goffmans definition av begreppet ”team” även för demonstrationsdeltagarna: 

Individerna kan formellt eller informellt vara förenade i en aktionsgrupp för att främja gemensamma intressen 

eller kollektiva syften med alla medel som står dem till buds. I den mån som de samarbetar för att uppehålla ett 

bestämt intryck och använder sig av den metoden som ett medel för att uppnå sina syften utgör de vad som här 

har kallats för ett team (Goffman 2014:79).

Att agera i team innebär – precis som hos den individuella aktören – att man agerar i syfte att ge ett  

bestämt intryck hos en publik.  Demonstrationen i  Jokkmokk utgör ett tydligt exempel på detta. 

Innan demonstrationen – och efter – umgicks man på ett  avslappnat sätt:  man småpratade med 

vänner som man kände sedan innan, eller knöt nya bekantskaper. När demonstrationen väl började 

så förändrades situationens karaktär: från avslappnad till fokuserad, från familjär till offentlig. Från 

att människorna agerat självständigt blev de en del av ett större ”team”. Nedan kommer jag att 

redogöra för demonstrationes förlopp, som jag har valt att dela in i fem olika ”akter”. Med hjälp av 

andra  centrala  begrepp  hos  Goffman  –   fasad,  inramning,  rekvisita,  regissör,  intrycksstyrning,  

främre  och  bakre  regioner –  tolkas  de  olika  situationerna  i  syfte  att  besvara  kapitlets 

frågeställningar.
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Demonstrationens akter

Demonstrationen i Jokkmokk den 8e februari 2014 bestod av flera moment som grovt sett kan delas 

i  fem  akter:  inledning,  procession  1,  brandtal,  procession  2  och avslutning.  Nedan  följer  en 

kronologisk överblick över demonstrationens förlopp.

Akt 1 – inledning

Inledningsakten  kallar  jag det  moment som utspelade sig innan själva processionen.  Denna fas 

innehöll  i  sin  tur  olika  moment  såsom  samling,  underhållning  och  talframträdanden.  Själva 

samlingen bestod av att människor helt enkelt samlades och tog plats framför den lilla scenen som 

man låtit bygga utanför Folkets hus. 

Vid  tiden  för  samlingen  skymdes  solen  av  ett  molnlager  och  det  var  endast  några  få 

minusgrader i luften (vädret var ovanligt milt för årstiden). Lätta snöflingor föll till marken. Själv 

hade jag – likt (uppskattningsvis) ett tjugotal andra – precis bevistat ett spänningsladdat möte med 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Ett uppbåd av antirasitiska motdemonstranter, 

poliser, men framförallt journalister, hade skapat en uppjagad och nervös stämning i marknadens 

vimmel.  Fortfarande  med  andan  i  halsen  trädde  jag  in  på  området  utanför  Folkets  hus  där 

demonstranterna så sakteliga började att samlas. Stämningen verkade  avslappnad men samtidigt 

förväntansfull. Människor samtalade, eller ”minglade”, med varandra.  Gamla vänner och bekanta 

utböt fraser och helt nya bekantskaper gjordes. Olika ”klungor” av personer bildades. Situation kan 

beskrivas som ett slags gränsland mellan vardag och ritual. Demonstrationen hade ännu inte  på 

allvar  börjat. Arrangörerna höll fortfarande på att rigga upp ljudsystemet och ordna med de sista 

detaljerna inför demonstrationen. Situationen upplevdes som något stel och kännetecknades av en 

väntan på det som skulle komma.

Själv kände jag mig nervös, med tanke på att jag bara var bekant med några få av dem som 

var där. Jag trevade mellan de olika samlade och försökte byta några kommentarer. Mest ägnade jag 

mig dock åt  att  fotografera,  kanske för att  sysselsätta  mig eller  som ursäkt  för  att  inte  behöva 

”mingla”.  Till  en  början  var  det  ganska  få  på  plats  (ett  femtiotal)  och  som  deltagare  i 

demonstrationen började jag undra om det  verkligen skulle  komma så många.  Var folk inte  så 

intresserade av att demonstrera ändå? Men som vanligt vid liknande samlingar dök merparten av 

deltagarna upp precis vid – eller något efter – den utsatta tiden. 

Samlingen var också det moment då flaggor, plakat och banderoller fördelades. Vi kan se på 

plakaten  och  banderollerna  i  termer  av  rekvisita.  Enligt  Goffman  utgör  rekvisitan  en  del  av 

inramningen som i sin tur utgör en del av den fasad som människor visar upp i syfte att göra intryck 

på  sin  publik  (2014:29).  Enligt  Goffman  är  inramningen  i  de  flesta  fall  platsbunden:  som 
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exempelvis läkarmottagningen, sportarenan eller kaffebaren. Men han ger också exempel på där 

”...inramningen  följer  med  de  agerande”  (Goffman  2014:29).  Medborgarparader  –  som 

demonstrationståg  –  är  exempel  på  detta.  Här  utgör  plakat  och  banderoller  en  viktig  del  av 

demonstrationens materiella inramning och sjäva syftet är just att inramningen ska vara mobil: att 

den  ska  följa  med  demonstrationståget.  Dessa  flaggor,  plakat  och  banderoller  vittnar  om  det 

förarbete  som  en  demonstration  kräver.  Flera 

deltagare hade med sig egna plakat och banderoller 

som  man  bar  under  processionen  (flera  av  dem 

hade  jag  haft  tillfälle  att  betrakta  vid  tidigare 

tillfällen,  till  exempel  vid  en  demonstration  i 

Stockholm hösten 2013). En grupp arrangörer hade 

dessutom  förberett  extra  plakat  som  delades  ut 

bland demonstrationsdeltagarna. 

Goffman  har  visat  på  att  olika 

framträdanden ges ”[...] oftast i en mycket begränsad region, och till 

det kommer ofta begränsningar med avseende på tiden” (2014:97). 

Här  gör  han  skillnad  på  främre och  bakre  regioner.  I  de  främre 

regionerna sker  framträdanden inför  en  publik  och individen eller 

teamet anstränger sig för att upprätthålla en intakt bild av sig själva. 

Här är poängen att visa på att stora delar av det framträdande som 

görs på de främre regionerna (frontstage) har noga förberetts  i  de 

bakre  regionerna  eller  bakom  kulisserna (backstage)  (2014:102). 

Bakre regioner kännetecknas av flera saker: 

Där kan man omsorgsfullt utforma de inslag i framträdandet som får det att uttrycka någonting utöver sig 

självt, där konstrueras illusioner och intryck fullt öppet [. . .] Där kan team gå igenom sitt framträdande, gallra  

bland alla stötande uttryck när ingen publik är närvarande som kan bli kränkt av dem (2014:102).

Flera av plakaten och banderollerna tycks ha förberetts med stor omsorg och noggrannhet. Vissa 

kännetecknas  av  att  de  är  estetiskt  genomarbetade  (som den  vänstra  i  illustration  2),  andra  är 

lekfulla på ett eller annat sätt (illustration 3) och ytterligare några kan vara rent aggressiva. 

En  annan  typ  av  rekvisita  som  tydliggjorde  en  form  av  rollfördelning  var  ett  slags 

avspärrningsband  som  en  av  arrangörerna  delade  ut.  Bandet  hade  samma  stil  som  ett 

polisavspärrningsband men istället för ”polisen, avspärrat” så stod det ”gruvfritt, avspärrat”. Detta 

band lindades kring olika ”funktionärer” vars främsta roll verkade vara av representativ karaktär: 
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man vände sig till dem om man hade frågor eller funderingar. Vi 

kan tolka dessa ”funktionärsband” som ett sätt att visa vilka som, 

på  ett  eller  annat  sätt,  har  varit  delaktig  i  förberedelserna  eller 

genomförandet av demonstrationen. Det bör dock tilläggas att inte 

alla  som  varit  delaktiga  i  förberedelserna  av  demonstrationen 

försågs med ett sådant band. Det är också tveksamt om alla som 

försågs  med  funktionärsband  verkligen  hade  varit  involverade  i 

förberedelserna.  Det  verkar  framförallt  som  att  det  var  yngre 

individer (ca 18-30 år, flera av dem kände jag igen som aktivister 

från  Gállok-blockaden  sommaren  2013)  som  försågs  med 

funktionärsband. Kanske kan vi tolka det som ett sätt att ge ökad 

trovärdighet  åt  dessa  aktivister?  Kanske  kan  vi  se  på 

”funktionärsbanden” som ett slags statusmarkörer?

En annan intressant aspekt som kan vara värd att stanna upp vid är arrangörna som delade ut 

dessa band. Goffman skriver hur olika iscensättningar och framträdanden ofta regisseras av en eller 

flera individer som kan beskrivas som regissörer. Goffman menar att regissören i huvudsak har ”två 

viktiga funktioner att uppfylla”: 

För det första kan regissören särskilt få i uppgift att se till att varje teammedlem vars framträdande visar sig 

vara olämpligt återförs till ordningen [. . .] För det andra kan regissören speciellt få i uppgift att fördela rollerna 

i framträdandet och den personliga fasad som ska användas för varje roll, för varje inrättning kan betraktas  

som en plats där man förfogar över ett  givet antal rollgestalter för kommande framträdanden och som en  

uppsättning tecken, utrustningar eller ceremoniella attiraljer vilka ska fördelas (2014:91).

Arrangören  som delade  ut  dessa  ”funktionärsband”  kan  i  allra  högsta  grad  beskrivas  som  en 

regissör. Vi kan se exempel på hur arrangören ”regisserar” enligt den andra av dessa funktioner som 

Goffman nämner. Genom att dela ut ”funktionärsband” till somliga tilldelar han dem samtidigt en 

roll som ”funktionärer”. Detta innebär i sin tur att dessa individer blir synliggjorda på ett annat sätt 

än om de inte hade haft detta funktionärsband (eller annan rollfördelande rekvisita). 

En  stund  senare,  när  en  ganska  stor  skara  människor  samlats,  började  olika  former  av 

underhållning ta vid på den lilla scenen som hade byggts upp framför Folkets hus. Först ut var två 

män  med  gitarrer  som  spelade  och  sjöng  några  gamla  proggklassiker.  Framträdandet  började 

trevande, utan att någon presenterade dem. Själv hade jag svårt att avgöra om det var något slags 

soundcheck de höll på med eller om framträdandet verkligen hade börjat. Efter ett tag förstod jag 

och  de  andra  i  publiken  att  det  inte  rörde  sig  om  något  soundcheck  men  om  ett  ”riktigt” 
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framträdande.  Blickarna riktades mot scenen. Publiken,  som till  största  del bestod av dem som 

senare skulle delta i demonstrationståget, ställde sig i en halvcirkel för att lyssna. Musiken hjälpte 

till  att  lätta  upp  stämningen  och  skapade  en  uppsluppen  stämning  och  en  känsla  av  fest  och 

gemenskap.  Efter  detta  framträdande följde  ett  moment  med  tal,  där  en av  huvudarrangörerna, 

Elizabeth  Johansson,  hälsade  alla  välkomna.  Johansson  är  en  av  initiativtagarna  till 

”Urbergsgruppen Jokkmokk”, som arbetar för ett brett motstånd mot gruvetableringar i Jokkmokk. 

Johansson tillhör en grupp människor i och runt Jokkmokk som arbetar hårt för att uppmärksamma 

gruvfrågan. Hon var  en av dem som planerat och förberett demonstrationen i Jokkmokk.

 Efter att Johansson talat vidtog ett annat moment där den samiske poeten Mimi Märak läste 

en text i genren estradpoesi. På grund av problem med ljudsystemet läste hon texten genom en 

megafon. Budskapet nådde fram, trots den raspiga ljudkvalitét som megafonen erbjöd. Därefter tog 

hennes  syster  Maxida  Märak  plats  på  scenen  och  framförde  jojken  ”Gállok”  till  elektronisk 

bakgrundsmusik  (nu  med  ett  fungerande  ljudsystem).  Både  Mimi  och  Maxida  är  kända  och 

uppskattade artister, inte minst bland gruvmotståndare och unga samer. De har kämpat hårt för att 

väcka intresse och engagemang i både gruvfrågan och behandlingen av samer. De har synts vid 

flertalet  demonstrationer  liksom i  traditionella  samt sociala  medier.  De höll  även en gemensam 

konsert  i  Gállok under sommaren 2013 när aktivister försökte förhindra gruvbolagets maskiner. 

Systrarna Märak möttes under demonstrationen av starkt jubel. 

Efter detta tog Johansson vid igen. Genom högtalaranläggningen ropade hon ut direktiv om 

att de samlade skulle rada upp sig fyra-om-fyra i fina led. Detta kan ses som ytterligare ett exempel 

på hur demonstrationen regisseras.  Till en början verkade det dock hopplöst att få folk att ställa sig 

i led. De samlade rörde sig till synes ologiskt fram-och-tillbaka och huller-om-buller. Från avstånd 

såg det ut som en klump snarare än ett tåg. Men efter en stund var tåget plötsligt formerat i ett 

prydligt tåg och redo att avgå. Att ordna tåget i prydliga led om fyra utgör en viktig beståndsdel för 

att åstadkomma det eftersträvade intryck som man vill åstadkomma. Ordnade led gör inte bara att 

tåget ser mer välorganiserat ut – det gör också att tåget blir längre och ger ett imponerande intryck. 

Regissören spelar en roll för att få de samlade att inordna sig i ordentliga led. Som Engman skriver 

krävs ”disciplinering” och ”synkronisering” av demonstrationens deltagare, för att detta ska kunna 

åstadkommas (Engman 1999:21).

Akt 2 & 4 – Procession

Själva processionen var uppdelad i två akter. Tåget utgick från Folkets hus och marscherade genom 

det stora marknadsområdet,  till  Samernas museum Ájtte, där demonstrationen stannade till.  Här 

hölls  bland  annat  olika  brandtal  (se  nedan).  Via  en  sidoväg  gick  tåget  sedan  tillbaka  till 

72



utgångspunkten vid Folkets hus. 

Under  processionen  tvingades  marknadsbesökarna  att  stiga  åt  sidan,  för  att  ge  plats  åt 

demonstranterna. Demonstrationståget kantades av en stor publik på båda sidorna. Av åskådarnas 

ansiktsuttryck  att  döma  så  verkar  reaktionerna  ha  varit  blandade:  en  del  gav  förvånade  men 

uppskattande blickar, andra gav rent fientliga blickar. Detta tycktes förstärka gruppkänslan mellan 

”vi” som demonstrerade och ”publiken” som stod vid sidan och tittade på. Jonas Engman skriver att  

under en demonstration är gränsen mellan ”vi” som demonstrerar (de agerande) och ”de andra” som 

tittar  på (publiken) tydlig.  Mellan ”vi” och ”dem” finns ett  tomrum skriver han. Han liknar ett 

demonstrationståg vid en militärparad (1999:20):

Rörelsen framåt mot ett på förhand uttalat mål är en framträdande egenskap och likt vid pilgrimsfärder gör 

deltagarna en gemensam erfarenhet genom rumslig förflyttning. Med dess relativt slutna form, fast formerade 

deltagarled och tydliga gränser mellan deltagare och åskådare har den stilmässigt mycket gemensamt med den  

militära paraden. I denna bildar deltagarna med sina kroppar ett fast block som rör sig i samma riktning, som  

vore det en enhet i  en fullständigt synkroniserad rörelse [.  .  .]  Paraden liksom demonstrationen skapar en 

illusion av enhet och sammanhållning (Engman 1999:20, min emfas).

Stämningen var hög och ganska snart skanderade demonstrations-

deltagarna olika talkörer. Längs med tåget fanns individer som fått 

(eller  tagit  sig)  rollen  att  leda  talkörerna.  Somliga  av  dem  var 

utrustade med megafoner för att kunna göra sina stämmor hörda (se 

illustration 5). Andra skrek för full hals och ansträngde sig för att 

göra sig hörda även utan megafon. 

Stundvis befann jag mig mitt  mellan två talkörer som var 

osynkroniserade,  ett  vanligt  fenomen  under  demonstrationer  (nu 

talar jag av egen erfarenhet). Detta gav upphov till skratt och ibland 

valde man istället att vara tysta, för att undvika att talkörerna skulle 

kolidera. Att delta i talkörer utgör en viktig del av demonstrerandet. 

Att föra ut budskapen både visuellt (genom banderoller och plakat) 

och  auditivt  (genom att  ropa  slagord)  tycks  förstärka  demonstrationens  effektfulla  uttryck  och 

förtydliga de politiska budskap som man vill kommunicera. 

Några  av  de  mest  förekommande  slagorden  som  talkörerna  ropade  var:  ”STOPPA 

GRUVAN!”,  ”INGA GRUVOR I  JOKKMOKK!”,  ”NOG MED GRUVOR I  SAPMI!”,  ”FAST 

MARK, RENT VATTEN, LEVANDE KULTURARV!”. Vid ett  tillfälle,  när demonstrationståget 

passerade ett tält på marknadsområdet där Sverigedemokraterna höll till, beslöt sig några deltagare 

för  att  ändra  slagord  och  ropa  ”INGA  RASISTER,  PÅ  VÅRA  GATOR!”,  en  talkör  som 
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brandtal och för att ropa ut 
talkörer.



demonstrationståget genast snappade upp. Slagordet var direkt riktad mot Sverigedemokraterna och 

visar på att de anti-rasistiska värderingarna var utbredda bland demonstrationsdeltagarna. Exemplet 

visar också på hur även en välregisserad iscensättning, som ett demonstrationståg,  är öppen för 

olika former av improvisationer.

En demonstration är ett tydligt exempel på en form av iscensättning i det att de samlade agerar i stor 

utsträckning i syfte att skapa och förmedla ett visst intryck. Man kan säga att demonstrationen i sig 

därmed utgör ett budskap. Den stora publiken som kantade demonstrationen i Jokkmokk, liksom 

den höga frekvensen av kameror, tycks ha förstärkt viljan bland de demonstrerande att ge ett så bra 

intryck som möjligt.  Vi kan till  exempel se att talkörerna blev intensivare och mer energiska ju 

större publiken var. 

Engman skriver att en demonstration skapar ”en illusion av enhet och sammanhållning” (se 

ovan). Vad han menar är att deltagarna i en demonstration må hysa olika åsikter om saker och ting  

vid sidan av demonstrationen, men under själva processionen accepterar man den givna linjen för 

att  åstadkomma ett  så effektfullt  intryck som möjligt.  Goffman beskriver detta som en generell 

tendens bland olika former av teamframträdanden:

När vi vänder oss från ett enmansteam till en större enhet förändras karaktären av den verklighet som teamet 

ansluter sig till.  I stället för en bred och utförlig definition av situationen kan verkligheten komma att bli 

reducerad till en snäv partilinje, tilltalande för teammedlemmarna. Vi kan vänta oss att någon teammedlem ska 

avvisa den linjen med ironiskt skämtsamma kommentarer samtidigt som han i realiteten ansluter sig till den. Å 

andra sidan kan man räkna med att den nya faktorn lojalitet med ens team och teamkamrater får en att stödja  

teamets linje (2014:80).

Att delta i ett demonstrationståg är, som tidigare har påpekats, att ta ställning för de budskap som 

den syftar till att förmedla. Genom att vara kroppsligt närvarande i processionen så accepterar man 

de åsikter och värderingar som kommuniceras. Det är möjligt att några av demonstrationsdeltagarna 

inte ”höll med” om några av de budskap som kommunicerades under demonstrationen (i form av 

talkörer, banderoller, plakat etc.) men det var i så fall inte något som syntes eller hördes utåt. Det 

bestående intrycket av demonstrationen var att den var väl sammansvetsad.

Akt 3 – Brandtal 

Den tredje akten, brandtalsakten, kallar jag det tillfälle då demonstrationståget stannade till utanför 

samernas museum Ájtte. Få av oss verkade veta varför vi egentligen hade stannat till där. De som 

hade gått längst fram i tåget (själv befann jag mig en bit bak) hade fått tåget att stanna upp och rikta 

blickarna mot museets fasad. Efter en stund tog en av arrangörerna, Tor Lundberg Tuorda – fram 
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”avspärrningsbandet”,  med ”gruvfritt-avspärrat”-texten på,  och ”spärrade av” en del av museets 

fasad  och  gångvägarna  vid  sidan  av  museet.  Detta  kan  tolkas  symboliskt,  som  en gest som 

förmodligen associerar till de avspärrningsband som polisen och gruvbolaget (JIMAB) använde sig 

av under sommaren 2013 när man försökte hålla aktivisterna borta från provbrytningsområdet. 

När avspärrningsbandet sattes upp hörde jag en av de andra arrangörerna samtala med en 

demonstrationsdeltagare  som  var  nyfiken  på  vad  som  försiggick:  varför  satte  man  upp  ett 

avspärrningsband runt museet? Då svarade arrangören något i stil med att detta gjorde man eftersom 

”det är så poliserna gör, när de försöker mota bort aktivister och demonstranter” (ur minnet). Att 

poliserna försöker spärra av områden för att hindra aktivister att röra sig uppfattas här som något 

provokativt.  Det  går  inte  att  undgå att  det  finns  ett  viss  mått  av  ironi  eller  sarkasm gentemot 

polisens arbetsmetoder. Avspärrningen kan alltså tolkas som ett sätt att markera avstånd gentemot 

polisens metoder. Genom att spärra av ett område som man anser tillhör samerna (det är  samernas 

egna museum) så tar man dessutom platsen i anspråk. Avspärrningen kan således dessutom tolkas 

som  ett  försök  att  återerövra  samernas  territorier,  från  vintermarknadens  kommersialism,  från 

politikernas ignorans jämtemot det samiska folk eller från majoritetssamhällets förtryck av samerna. 

Avspärrningen  ska  dock  inte  ses  som  ett  försök  att  ockupera  platsen  för  en  längre  tid:  när 

demonstranterna tågade vidare så satt visserligen bandet kvar för en stund, men senare samma kväll 

var bandet dock borttaget. 

Efter själva avspärrningen, som i sig inte tog särskilt mycket tid i anspråk, gick Lundberg 

Tuorda  upp  på  en  hög  snökulle  och  höll  ett  tal  genom  en  megafon.  Folksamlingen  lyssnade 

andaktsfullt och applåderade i konstpauserna medan journalister med tunga kameror och stor möda 

försökte klättra upp på snökullen för att få så bra bilder som möjligt. Efter detta tal hölls ytterligare  

några tal varav somliga verkade spontant påkomna och improviserade. En av dessa talare var Mimi 

Märak, som framförde en av sina dikter. 

Ett annat inslag under denna akt var att en grupp demonstranter ur den yngre generationen 

(ca 10-15 år) hade samlats en bit vid sidan av och stod och skanderade slagord för full hals: ”Inga  

gruvor i Jokkmokk! Nog med gruvor i Sápmi!”. Eftersom de olika talarna höll sina tal genom en 

megafon var det redan svårt att riktigt höra vad som sades. Den unga talkören gjorde det ännu 

svårare att urskilja vad som sades. Därför väckte detta irritation hos somliga, medan andra såg det 

som ett roligt inslag och skrattade glatt åt händelsen.

Akt 5 – Avslutning

Efter att de samlade hade lyssnat till olika brandtal utanför Ajtte tågade man tillbaka till Folkets hus 

och samlades återigen framför den lilla ”scenen”.  Den avslutande akten påminnde i  mångt och 
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mycket om den inledande. Elizabeth Johansson tog återigen till orda och berättade bland annat att 

demonstrationen  samlat  runt  femhundra  deltagare,  varpå  de  samlade  applåderade  och  jublade. 

Ytterligare några tal hölls (vi kommer titta närmre på ett par av dem nedan). Vi fick också höra 

musik av en barnkör som sjöng på samiska, samt en solist som sjöng både egenskrivet material och 

ett  par  visklassiker,  bland  annat  av  Allan  Edwall.  Under  tiden  cirkulerade  en  helikopter  över 

Jokkmokk som gav ifrån sig ett  högljutt  monotont dån.  De olika tal-  och musikframträdandena 

dränktes mer eller mindre av dånet från helikoptern, något som gav upphov till irritation. Mot slutet 

hade folkmassan mattats av rejält. Efter att Johansson återigen tagit till orda och tackat alla för dess 

medverkan så var de kvarvarande uppskattningsvis knapp femtio personer. När allt var slut försvann 

även dessa iväg åt olika håll. Snart syntes inte längre några spår efter demonstrationen. 

Närvaron av kameror

Ett element som var särskilt  påtagligt under hela 

demonstrationen  var  närvaron  av  kameror. 

Kameror fanns närvarande bland demonstrations-

deltagarna  själva  (man  fotade  och  filmade 

varandra  liksom  åskådarna)  liksom  bland 

åskådarna som stod längs vägen. Dessutom fanns 

det  ett  antal  proffsfotografer  på  plats  med  både 

stillbilds-  och  videokameror.  Det  ivriga  foto-

graferandet  hänger  naturligtvis  samman med den 

ökade tillgången till billiga kameror. Dessutom så 

bär merparten på kameror i  sina smarta telefoner.  Att  proffsfotografer var på plats  pekar på att 

demonstrationen hade ett nyhets- och/eller dokumentationsvärde. Flera filmteam som var på plats 

arbetade med olika dokumentära produktioner. Här är det intressanta inte att fråga varför individer 

fotograferar utan snarare vad detta  gör  med deltagarna i den sociala situationen. Filmandet och 

fotograferande bland demonstranter, åskådare och journalister förstärkte den expressiva känslan i 

demonstrationen. Närvaron av kameror gör det högst relevant att tala om demonstrationen som en 

form av iscensättning. Medvetenheten om att vad än jag gör kan komma att fångas på bild eller film 

bidrog förmodligen till att flera demonstrationsdeltagarna ”skärpte” sig eller ansträngde sig för att 

skapa det ”rätta” intrycket för publiken. Vi kan inte utesluta att vissa dessutom upplevde en känsla 

av press och stress inför mötet med de många kamerorna: ”tänk om min granne kommer se att jag 

deltagit i demonstrationen”. 
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med två fotografer vid sidan



Ytterligare analyser

Efter  denna övergripande redogörelse  för  demonstrationens  olika  akter  ska  vi  här  fördjupa  oss 

ytterligare i några framträdande element, som var viktiga för att åstadkomma ett bestående intryck 

hos de samlade. Det rör sig för det första om användningen av olika symboler (både materiella och 

performativa) och för det andra om olika musik- och tal-framträdanden. 

Symbolik 

Jonas Engman betonar bruket av symboler inom ritualer generellt  och förstamajdemonstrationer 

specifikt.  Det  finns  en  uppsättning  av  termer  och  begrepp  för  att  beskriva  symboler  ur  ett 

vetenskapligt perspektiv. Här nöjer jag mig med att konstatera att symbolik handlar om association: 

”Symbolik blir då en fråga om hur det som finns 'här' länkas till det som finns 'där' och hur det 

närvarande associeras med det frånvarande” (Engman 1999:26). 

Symboler kan associera till gångna händelser, abstrakta idéer eller politiska ideologier. En 

symbol kan dessutom ha olika skepnader. Den kan exempelvis vara språklig eller retorisk; den kan 

vara visuell i form av tecken eller bilder; den kan vara materiell; den kan också vara performativ 

(till exempel i form av en gest). Oavsett vilken karaktär symbolen har; om den är talad, skriven, 

performativ  etc.,  så  fyller  den  samma  funktion:  den  associerar  ett  ”här”  till  ett  ”där”,  något 

närvarande associeras med något frånvarande.

Samiska symboler

En  framträdande  kategori  av  symboler  under  demonstrationen  var 

sådana  som  associerade  till  samisk  kultur.  Den  mest  självklara 

symbolen  är  givetvis  den  samiska  flaggan (se  illustration  7).  Den 

förekom i varierande storlekar och bars ofta med tydlig stolthet. En 

annan typ av materialiteter som kan ses som en form av symboler är 

de samiska klädedräkterna (se illustration 8).

Vi  skulle  kunna  tolka  både  den  samiska  flaggan  och 

klädedräkterna som en form av rekvisita, som ger demonstrationens 

inramning en  särskild  karaktär.  Men av  respekt  föreslår  jag  att  vi 

istället för att tala om klädedräkterna i form av  utklädnad  (som vid 

teater) så bör vi tala om en form av uppklädnad. Den samiska kolten 

är ett mycket laddat och högaktat element bland många samer. Dess 

klara  färger  i  blått,  rött  och  gult  (oftast)  är  svåra  att  ta  miste  på.  Att  flera  deltagare  bar  den 

traditionella dräkten påverkade helt klart inramningen och gav ett starkt intryck. Att publiken (under 
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flaggan var vanligt 
förekommande under 
demonstrationen



Jokkmokks  marknad)  såg  att  flera  samer  var  delaktiga  i  denna 

demonstration mot en gruva i Gállok kan ha haft inverkan på hur man 

uppfattade demonstrationen. Demonstrationen  i  sig  kan  –  utifrån 

samiskt  perspektiv  –  tolkas  som  en  form  av  motstånd  mot 

hegemoniska normer. Det handlar dels om ett motstånd mot en form 

av exotism och objektifiering som många samer upplever, inte minst i 

samband med Jokkmokks marknad. Ett av de centrala inslagen under 

marknaden är att samisk kultur kan konsumeras i olika former: man 

kan äta samisk mat, lyssna på samis musik, köpa samiska hantverk, 

åka hundsläde etc. Att då som same delta i ett demonstrationståg, som 

korsar rakt genom Jokkmokks marknad under dess mest besökta dag, 

iförd samisk klädedräkt, kan ses som en strävan efter att avobjektifiera eller avkommersialisera dem 

själva. Det handlar självklart också om ett motstånd mot statens och politikernas strävan efter att 

etablera gruvor på samiska territorier. Men i förlängningen handlar det om ett motstånd mot ett 

generellt förtryck från majoritetssamhället, som många samer upplever. 

Knutna nävar

En annan kategori av symboler som förekom vid demonstrationen 

kan  beskrivas  som  ”kampsymboler”.  Den  mest  framträdande 

kampsymbolen under  denna demonstration var den knutna näven. 

Den förekom i olika former: dels som en performativ gest (att knyta 

ihop sin näve och sträcka ut den i luften) men också som visuell 

symbol  på olika  plakat  och  banderoller.  Den knutna  näven är  en 

välkänd symbol som har använts inom en rad olika radikala rörelser 

såsom  black  power-rörelsen,  anti  apartheid-rörelsen,  olika  femi-

nistiska,  socialistiska  liksom anarkistiska  rörelser  m m.  Den  har 

också använts både inom miljörörelser och urfolksrörelser.  Bland 

gruvmotståndare är den en vanlig symbol som förekommer både på 

Facebooksidor, flygblad och pins (se illustration 10), ofta färgad i 

de samiska färgerna blått, gult, grönt och rött. Här kopplas två olika 

symboliska världar samman: de samiska färgerna som associerar till 

den  samiska  kulturen  och  den  knutna  näven  som  symboliserar 

motstånd  och  kamp;  tillsammans  symboliserar  det  en 

motståndskamp mot exploateringen av Sápmis resurser och mot den 
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Illustration 10. Denna pin fanns 
till försäljning vid en anti-
gruvrelaterat utställning under 
Jokkmokks marknad 2014 

Illustration 9 En variant av den 
knutna näven, på en banderoll

Illustration 8. Två unga män i 
samisk kolt



respektlöshet för samernas rättigheter som många upplever. 

Demonstrationen innehöll också andra typer av symboler som kan kopplas samman med 

”kamp”. Ett exempel var en flagga som var diagonalt skuren där den övre halvan var mörkgrön och 

den nedre svart. Denna flagga är en symbol som brukar användas av s k ”gröna anarkister”, en 

ideologi som strävar efter att skapa en hållbar ekologi med hjälp av anarkistiska metoder. Detta 

innebär dock inte att demonstrationen i sin helhet kan betraktas som ”anarkistisk”, men det var ändå 

ett element som förekom. Demonstrationsdeltagarna som inte bekände sig till  anarkistiska idéer 

verkade acceptera närvaron av anarkistiska symboler och uttryck. Kanske kan vi se detta som ett 

resultat av demonstrationens relativt lösa sammansättning. 

Symboler: reflektioner

I  ett  större  perspektiv  så  kan  vi  se  dessa  exempel  på  symboler  –  samiska  symboler  och 

kampsymboler  –  som  symboler  hämtade  från  två  olika  diskurser.  De  samiska  symbolerna 

representerar  den  samiska  kulturen  och  kampsymbolerna  representerar  en  bredare  radikal 

motståndskamp.  Dessa symboler  bär  på associationer.  När  vi  ser  en  samisk flagga  väcks  vissa 

associationer  i  våra  huvuden.  När  vi  ser  knutna  nävar  eller  anarkistiska  flaggor  väcks  andra 

associationer. Hur dessa associationer ser ut, från individ till  individ, varierar naturligtvis. Jonas 

Engman skriver:

I ritualens värld formeras strömmar av bilder, ikoner och rörelser till tecken som får en speciell mening genom 

att de re-kontextualiseras i ett rituellt sammanhang. Symboliken – associationsvärldarna – blir till när ritualen 

genomförs,  i  stunden  men  lika  mycket  i  tolkningarna  efteråt  av  vad  som  egentligen  utspelade  sig. 

Tolkningsstriden kring det rituella tecknet avstannar inte bara för att den rituella handlingen avstannat [. . .]  

Om man vill belysa hur en förstamajdemonstration skapar symbolisk kommunikation måste man analysera 

symbolers mångtydighet och paradoxala innebörder (Engman 1999:26).

Utdraget bär på en uppmaning: att ”analysera symbolers mångtydighet och paradoxala innebörder”. 

Vilken mångtydighet kan vi se i de symboler som jag har redogjort för här? Betraktat i sig kan den 

samiska flaggan ses  som en synnerligen entydig symbol och de flesta  skulle  nog associera till 

samisk  kultur.  Men  den  samiska  flaggan  bär  i  sig  själv  på  en  paradox,  eftersom  samerna 

ursprungligen är ett gränslöst folk, som existerat utan nationsgränser. Den samiska flaggan antogs 

officiellt så sent som 1986 (http://www.samer.se/1146, ”En flagga – ett folk”) och kan ses som att 

samerna (officiellt) har anammat en nationalistisk diskurs. Den samiska flaggan utgör onekligen en 

viktig symbol bland samer och man viftar med den med stolthet. Flaggan kan ses som en förenande 

symbol för ett heterogent folk.

Den knutna näven å andra sidan är en symbol som kan kopplas till en rad olika ideologier 
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och kulturella sammanhang. Symbolen är heller inte lika självklar som exempelvis den samiska 

flaggan. Förmodligen känner inte alla till symbolen och troligen så associerar den till olika saker 

beroende på vem man frågar. Somliga kanske kommer att tänka på de två friidrottarna Tommie 

Smith och John Carlos som i OS 1968 höjde sina knutna nävar under prisutdelningsceremonin för 

att hylla den amerikanska black power rörelsen. Andra kanske associerar till kommunism, andra till 

feminism, andra till anarkism etc. Klart är dock att den knutna näven kan ses som en symbol som 

har använts inom olika radikala, ofta vänsterinriktade, ideologier och sammanhang. 

Engman betonar  att  demonstrationen  i  sig  utgör en symbolisk akt (1999:27).  Genom att 

”upprepning över tid” skapas traditioner som i sig själva är symboliska (tänk på julaftonsfirande, 

skolavslutningar eller midsommarfirande). Denna demonstration hölls för tredje året i rad (år 2015 

hölls en fjärde demonstration). Kanske kan man tänka att det är för tidigt att tala om en tradition, 

men  vi  kan  utgå  från  att  demonstrationen  för  somliga  utgör  en  viktig  händelse  som  har  stor 

betydelse  för  dem.  Demonstrationen  kan  ses  som  en  symbol  för  samisk  motståndskamp,  för 

värnandet om miljön och framtida generationer, för gemenskap och kollektivism, mot kolonialism, 

kapitalism, kommersialism, etablissemanget, politikerna, makten etc. Att delta i demonstrationståget 

kan dessutom ses som en markering mot Jokkmokks marknad  som också kan ses som en symbol 

som bär på flera av de värden som demonstrationen opponerar sig mot. 

Musikframträdanden

I detta stycke fokuseras några musikframträdanden som är intressanta ur olika perspektiv. Att fokus 

riktas mot några exempel innebär att andra framträdanden blir negligerade. Dock hoppas jag att 

läsaren –  liksom de artister  som inte blir  analyserade här – kan ha överseende med detta.  Att 

analysera samtliga framträdanden skulle helt enkelt ta för stor plats. Det bör också påpekas att de 

exempel jag ger här inte grundar sig på några estetiska dimensioner. Snarare så strävar jag efter att 

lyfta fram diversiteten och hur olika musikakter kan vara symboliska i det att de associerar ett ”här” 

med ett ”där”. 

Proggmusikerna

Som jag nämnde ovan var två ”herrar” först ut med att framföra några sånger.  De framförde bland 

annat Mikael Wiehes översättning av Bob Dylans ”The Times they are A-Changing”. Både Bob 

Dylan och Mikael Wiehe kan knytas till den motståndsvåg som svepte över västvärlden efter 1968-

års ungdoms- och studentprotester. Mikael Wiehe var en del av den så kallade progg-kulturen vars 

texter ofta hade tydligt vänsterorienterade texter. Många av de äldre deltagarna i demonstrationen, 
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kände säkert igen låten. Förmodligen fanns det också de som själva var med och demonstrerade mot 

till exempel Vietnamkriget under 60- och 70-talen. Att framföra denna sång – och liknande – kan 

ses som ett försök att koppla samman nutidens demonstrationer (här och nu) och motståndskamp 

med den som fördes under 60-, 70- och 80-talen (där och då). På så vis upprättas en kontinuitet: det 

som sker nu är inget nytt. 

Det kan också ses som ett försök att attrahera en lite äldre publik. Gruvmotståndsrörelsen 

kännetecknas bland annat av att den består av en mångfald av människor från olika geografiska 

områden, åldersgrupper och intressen. Att även låta den vänsterorienterade proggmusiken få plats 

inom ramarna för denna demonstration kan ses som ett försök till att upprätthålla denna mångfald. 

Maxida Märaks jojk

Under inledningsakten framförde den samiska artisten Maxida Märak jojken ”Gállok” som är en 

slags hyllning till platsen Gállok. Märaks jojk ackompanjerades av ett elektroniskt bakgrundsbeat 

som  gav  låten  en  ”modern”  och  ”ungdomlig”  prägel.  Den  traditionella  särpräglade  jojkstilen 

associerar till en uråldrig samisk tradition emedan det moderna elektrobeatet för tankarna till house 

musik. I sin strävan efter att kombinera moderna musikaliska element med traditionell samisk jojk 

är Maxida Märak inte unik. Men hennes bruk av elektronisk bakgrundsmusik i kombination med 

hennes  hårda  framtoning  ger  ett  originellt  intryck.  Under  framträdandet  var  hon  iklädd  en 

traditionell samisk kolt. Men Maxida Märaks personliga uttryck utmärks också av att hon har en 

piercing i näsan (en s k tjurring) och är kraftfullt sminkad. Vi kan kanske säga att hennes materiella 

uttryck och personliga fasad speglar den blandning av traditionella och moderna attribut som också 

hennes musik representerar.

Maxida är – tillsammans med sin syter Mimi – kända bland samer och gruvmotståndare. De 

var själva på plats i Gállok under händelserna sommaren 2013 och visade sitt stöd till aktivisterna 

genom att  ordna  en  konsert.  Även Mimi  –  som mest  ägnar  sig  åt  estradpoesi  –  uppträdde  på 

demonstrationen, strax efter Maxida hade jojkat. Systrarna Märak har blivit mycket uppskattade och 

publiken applåderade och jublade när de entrade scenen. Maxidas jojk kan ses som ett exempel på 

hur artister använder sig av musik eller andra konstformer för att göra motstånd, bilda opinion och i 

förlängningen åstadkomma förändring. 

Barnkören

Under  avslutningsdelen  av  demonstrationen  framträdde  en  barnkör  med  fem unga  flickor  med 

sånger på samiska. Delar av publiken nynnar med i en av sångerna – som verkar vara en populär 

samisk barnvisa – medan andra klappar takten. Stämningen blev lugn och emotionell. Kanske fanns 
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det inslag av nostalgi bland vissa ur publiken? Säkert var i alla fall att framförandet var uppskattat 

och berörde många av de samlade på ett känslomässigt plan. 

På  plats  under  demonstrationen  presenterades  barnkören  bland  annat  i  termer  av  att  de 

”representerar  framtiden”.  Detta  kan  vi  koppla  samman  med  en  vanlig  retorik  bland 

gruvmotståndare och miljörörelser generellt, som går ut på att konsekvenserna av exploateringen av 

naturens resurser kommer att drabba fraatiomtida generationer. Att vi idag lever i överflöd kommer 

att drabba våra barn och barnbarn, som måste städa upp efter oss. Men barnen utgör också ett hopp,  

enligt samma retorik, eftersom de är mer medvetna om problemen. Barnen får därmed symbolisera 

möjligheten till förändring. Vi bör också poängtera att barnkören bidrog även till att upprätthålla en 

festlig stämning, som vid det här laget höll på att avta. 

Musikframträdanden: reflektioner

I boken ”Musik, Medier, Mångkultur” skriver Lundberg m fl bland annat om musikens förmåga att 

förena och stärka sammanhållningen bland olika grupperingar:

I lösligt sammanhållna och heterogena grupperingar blir det extra viktigt att finna aktiviteter och symboler som 

omfattas av så många som möjligt. I musik, dans och idrott finner de flesta etniskt baserade grupperingar  

sådana 'minsta gemensamma nämnare'. Samma princip gäller också för andra typer av lösliga grupperingar 

som t.ex. pensionärer och medeltidingar. Även en heterogen guppering vad gäller politisk åskådning, social  

tillgörighet och värderingar, kan ändå ofta samlas kring musik och dans. Våra studier förstärker intrycket av 

musikens dubbla funktion som både mål och medel i grupperingars verksamhet (2000:332, emfas i orginal).

De tre exempel som har redogjorts för ovan följer samma mönster som de fallstudier som Lundberg 

med flera har gjort i nämnda studium. Musiken, liksom de andra underhållningsmomenten, kan ses 

som ett  mål i  sig  med ett underhållningsvärde,  något som syftar till  att roa publiken. På så vis 

fungerar  musiken  också  som  en  förenande  faktor,  den  ”minsta  gemensamma  nämnare”  som 

Lundberg beskriver. Intrycket av att musiken förenar de samlade blir inte minst tydligt vid exemplet 

med barnkören, när delar av publiken stämmer in i sången och andra följer med genom att klappa 

takten. 

Samtidigt  kan  vi  se  på  de  olika  framförande  ur  ett  symboliskt  perspektiv,  där  musiken 

fungerar som ett medel för att kommunicera olika budskap. Ibland uttrycks budskapet tydligt, som 

hos proggmusikerna. Ofta kan vi läsa in flera lager av symbolik: val av kläder, låttexter, musikens 

form, ”mellansnack” etc.  Även sådana saker som artisternas ålder,  kön och hudfärg kan bli  till 

symboler (exempelvis den samiska barnkören).

Om vi, likt Lundberg, anammar ett perspektiv som utgår från att det råder ett dialektiskt 

förhållande mellan musik och samhälle kan vi å ena sidan se ”musik som uttryck  för djupgående 
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samhälleliga  förändringsprocesser;  å  den  andra  också  som  upphov till  sådana  förändringar” 

(Lundberg et al 2000:17). Maxida Märaks jojk kan ses som ett exempel på detta. Att traditionell 

samisk jojk kombineras med elektrobeat, och att det bakas samman med ett klart definierat politiskt 

budskap, är dels ett resultat av att samhället förändras (det hade knappast varit möjligt att göra ett 

liknande nummer  för  femtio  år  sedan).  Samtidigt  kan  vi  tydligt  se  att  hennes  –  och de  andra 

artisternas – framträdande är en del i en större kamp för politisk, ekonomisk och social förändring. 

Vi kan – med andra ord – se hur de olika underhållningsmomenten fyller en dubbel funktion: att  

skapa en inre  sammanhållning  bland gruvmotståndare  och samtidigt  kommunicera  ett  politiskt  

budskap utåt. 

Talframträdanden

En viktig del av en demonstration är olika talframträdanden. Det handlar både om mer formella och 

välkomnande tal, som ofta utförs av en konferencier. I det här fallet kan vi se att det främst var 

Elizabeth  Johansson  som agerade  konferencier.  Men framförallt  handlar  det  om olika  politiskt 

laddade ”brandtal”. Under demonstrationen i Jokkmokk kunde vi se ett tiotal exempel på detta. 

Precis som när det gäller musikframträdanden kan det här inte bli fråga om någon fulländad analys 

av samtliga talframträdanden. Istället fokuseras ett fåtal talframträdanden som får stå som exempel.

Tor Lundberg Tuorda

Det första exemplet är ett tal av Tor Lundberg Tuorda. Lundberg Tuorda är en lokal samisk kämpe 

som var en av dem som först började arbeta med ett gruvmotstånd i Jokkmokk. Han är uppskattad 

naturfotograf och har gjort två dokumentärer om naturen i och kring Sarek. Utöver detta har han 

också gjort en dokumentär om renskötsel (uppgifter hämtade från hans blogg http://kvikkjokk.nu). 

Han var en av arrangörerna till demonstrationen. Han har varit involverad i en rad olika aktioner  

förknippade med gruvmotståndet. Dessutom skriver han flitigt på Facebook, inte minst i gruppen 

”Gruvfritt  Jokkmokk”.  Han driver  också bloggen  http://www.kvikkjokk.nu där  han,  förutom att 

lägga  upp  fotografier  också  kommenterar  händelser  kring  gruvnäringen  i  Norrland.  Under 

demonstrationen höll han ett tal på snökullen under brandtalsfasen. Han pratade med stor inlevelse 

på  utpräglad  norrländska  och  med  stor  passion.  Talet  hölls  från  en  snökulle  utanför  samernas 

museum och hölls genom en megafon. 

I sitt tal pratade Lundberg Tuorda bland annat om gruvkampen ur ett nationellt perspektiv. 

Han lyfte fram att saker liknande dem som händer i Gállok, håller på att hända på flera olika ställen 

i  Sverige,  från norr till  söder.  Han vände sig också mot att  folk ”klumpas ihop i  storstäderna”. 

Orsaken  till  den  utveckling  som  vi  ser,  med  fler  gruvetableringar,  kopplar  han  ihop  med  ett 
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kapitalistiskt system:

Det finns bara ett enda värde, och det är pengar. Och den här profiten, det här värdet får styra precis allt. Den  

här  regeringen,  den  här  stilen  länsstyrelsen  har  -  utom då  miljöenheten  –  men länsstyrelsen,  Jokkmokks 

kommun, alla  maktens människor som sitter  där,  det  är  att  det  ska grävas upp allt  som bara finns,  i  vår 

berggrund, under kortast möjliga tid (tal inspelat vid demonstration i Jokkmokk den 2014-02-08).

Retoriken rymmer en kritik av de folkvalda politikerna. Den rymmer också en kritik av systemet. 

Men framförallt är Lundberg Tuorda kritisk mot hur dagens mineralpolitik förs och lyfter även fram 

ett globalt perspektiv. I sitt tal vänder han sig mot att multinationella företag spekulerar på svenska 

mineraler  och  med  den  kortsiktighet  gruvverksamheten  bedrivs.  Istället  ser  han  att  vi  borde 

återbruka det som redan har brutits upp. Tor vill värna om miljön, om kommande generationer och 

om urfolken. 

Till  sist  nämner också Tor att  denna kolonialisering inbegriper  luften då Norrland utgör 

Europas största övningsområde för stridsflygplan. Tor avslutar sitt tal med att med ilska i rösten 

ropa: ”Nu får det fan i mig vara nog! Inga mer gruvor i Jokkmokk! Inga mer gruvor i Sápmi!” 

Lundberg Tuorda talar med stort patos och passion. Genom att då och då höja rösten och 

genom att använda kraftuttryck och svordommar förmedlas ett intryck av att det här är viktigt och 

brådskande. Hans tal fick god respons av publiken i form av applåder och glada tillrop, och kanske 

var det hans känslomässiga laddning som var en av orsakerna till det.  Lundberg Tuorda är tydlig 

med sina budskap. För honom är Gállok inte ett enskilt exempel, samma sak pågår världen över, 

därför är det än viktigare att folk går samman, menar han. Lundberg Tuorda är också tydlig med 

vilka som bär ansvaret och värjer sig inte för att kritisera de styrande politikerna. På så vis fästs 

uppmärksamheten på de som inom gruvmotståndsrörelsen får  stå  för en slags ”fiendebild” och 

känslan av ”vi” som är mot en gruva, och ”de andra” stärks ytterligare.

May-Britt Öhman

Ett annat exempel på ett tal som hölls under demonstrationen stod May-Britt Öhman för. Hon är 

forskare  vid  KTH  och  Uppsala  universitet.  Precis  som  Lundberg  Tuorda  har  Öhman  varit 

involverad i gruvmotståndet under en längre tid. Under sommaren 2013 ordnade hon seminarier och 

workshops i närheten av Gállok för att uppmärksamma och informera om olika risker med dagbrott 

(se kapitel 4). 

Under demonstrationen talade Öhman framförallt om sin och kollegan Eva-Lotta Thunkvists 

forskning kring dammsäkerhet.  Detta tal  hölls  mot slutet  av demonstrationen,  efter  det att  man 

tågat färdigt och åter samlats utanför folkets hus. Hennes tal hade karaktären av ett föredrag och 
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handlade framförallt om riskerna med att anlägga dagbrott nära vattenkraftsdammar. Hon inledde 

sitt tal med att berätta att 10% av Sveriges elproduktion kommer från Luleälv. Hon berättade också 

att, om vi hade haft samma system som i Norge, hade Jokkmokks kommun fått 550 miljoner kronor, 

varje  år,  av  svenska  staten.  Idag  får  Jokkmokks  kommun 23  miljoner  i  form av  bygdemedel, 

berättar hon. Detta ska ses som en kritik av Sveriges hantering av lokalbefolkningen. Vidare berättar 

hon att i Lilla luleälv, som också strömmar förbi Gállok där vattenkraftverket Parkijaur ligger, finns 

det totalt 10 dammar. 

Till  sin  hjälp  under  talet  har  hon  något  som hon  skämtsamt  kallar  för  en  powerpoint-

presentation, men som egentligen ser ut att vara ett 

lakan som hon målat en slags karta över Lule älv 

på  (se  illustration  10).  Skulle  en  damm  brista, 

berättar hon, skulle det få stora konsekvenser för 

de dammar som ligger nedströms. Riskerna för att 

dammen i  Parkijaur  skulle  brista  skulle  öka  om 

dagbrottet i Gállok skulle bli av, berättar hon. Men 

hon berättar också att de negativa konsekvenserna 

kan komma långt efter det att gruvan har lagts ned. 

Och detta har hänt på många ställen på jorden:

Det  har  hänt  redan  i  England,  Norge,  Australien,  det  finns  massa  exempel.  Så,  det  är  det  jag  försöker  

uppmärksamma på olika sätt, att dammar dom läcker. Och dom går sönder förr eller senare. Vi har exempel i  

Sverige från 2012, 2011, 2010, hela 1900-talet också, går dammar sönder. I världen går de sönder hela tiden, 

det är ingenting konstigt. Men frågan är om man ska lägga på mer påfrestningar på en existerande damm. Och 

jag  tycker,  som  forskare  kan  jag  konstatera  att  det  är  totalt  vansinne!  (tal  inspelat  vid  demonstration  i  

Jokkmokk den 2014-02-08).

Öhmans och Thunkvists forskning har inspirerat många gruvmotståndare att tala om dammsäkerhet. 

Det  är  ett  konkret  argument,  som  går  att  underbygga  och  fungerar  effektivt  i  mer  formella 

sammanhang. Deras forskning har också, tillsammans med aktivismen, lett till att länsstyrelsen har 

börjat ställa högre krav på JIMABS miljökonsekvensanalyser, hävdar hon. Därför är det så viktigt 

att forskning och aktivism kombineras. Men de har också fått motta kritik för hennes involvering i 

gruvmotståndet, något som hon resonerar om i slutet av sitt tal:

Jag brukar få höra att som forskare ska jag vara objektiv, då säger jag såhära: 'om man som forskare ser ett  

totalt vansinne och då är tyst, då är man partisk' då har man ställt sig på sidan som vill förstöra (tal inspelat vid  

demonstration i Jokkmokk den 2014-02-08)
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Öhmans tal kopplar samman aktivism och forskning. För henne har gruvfrågan blivit så viktig att 

hon ägnar sig åt den både i sin forskning och genom att vara en politiskt aktiv deltagare i olika 

sammanhang. För henne handlar det om en drivkraft att informera människor om den forskning som 

hon har jobbat med och de risker som hon har funnit. Talet är något mer tekniskt komplicerat om 

man jämför med Lundberg Tuordas men lättas upp med hjälp av den ”powerpointpresentation” hon 

har med sig. 

Här  kan  vi  se  ett  tydligt  samband  mellan  en  materiell  rekvisita  och  strävan  efter  att 

åstadkomma ett visst intryck. Det intryck som förmedlas är en blandning av stort allvar, akademiska 

lärdommar och lekfullhet. I linje med Goffmans idéer om intrycksstyrning, kan vi se hur Öhman 

förhåller sig till  den givna situationen för att förmedla ett visst intryck inför sin publik. Kanske 

fungerar hennes lekfulla inslag, med powerpointpresentationen, som en slags avväpning av hennes 

akademiska  bakgrund.  Kraftuttryck  som  ”totalt  vansinne!”  skapar  dessutom  ett  intryck  av 

frustration och passion inför frågan.

Hiroshi Maruyama

Det  tredje  exemplet  på  talframträdande  gjordes  av  den  japanske  forskaren  Hiroshi  Maruyama. 

Maruyama arbetar idag på Hugo Valentin-centrum i Uppsala. Detta tal hölls strax efter att Öhman 

avslutat sitt framträdande. Maruyama talar på engelska med ett formellt och akademiskt språk. Han 

berättar om sina senaste studier, där han har gjort komparativa studier mellan det samiska folket och 

det nordjapanska urfolket Ainu. Vidare berättar han att ett dagbrott i Gállok skulle påverka den 

lokala ekonomin, kulturen, folket och marken negativt.  Ett  dagbrott  skulle också bryta mot den 

internationella  konventionen  om  minoriteters  och  urfolks  rättigheter,  artikel  27,  hävdar  han. 

Maruyama berättar om Ainu-folkets kamp mot japanska myndigheter och politiker. Denna kamp, 

menar han, har stora likheter med kampen mot en gruva i Gallok. Mot slutet av talet börjar publiken 

bli otåliga och någon ber honom skynda på. Han fortsätter dock en liten stund och avslutar med att 

berätta om hur en uppskattad japansk kämpe en gång sa: 

Tthere are two important things that should not be sold, in the world. One is our soul, or consciousness. And 

another is our homeland from ancestors ( tal inspelat vid demonstration i Jokkmokk den 2014-02-08).

Hiroshi  knyter  an  till  en  globaliseringsdiskurs  och  en  diskurs  om  minoriteters  och  urfolks 

rättigheter. Genom att hänvisa till internationella konventioner och visa på hur olika stater bryter 

mot dessa, sätts gruvkampen i Jokkmokk och den i norra Japan in i ett bredare perspektiv. Hiroshi 

är, likt May-Britt, professionell forskare. Bland de jag intervjuat så har mångfald varit något som 

man sett som rörelsens styrka: att det är en heterogen sammansättning. Att bjuda in en japansk 
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professor att föreläsa, kan ses som en del i att försöka åstadkomma ett intryck av mångfald. Det kan 

också vara ett sätt att ytterligare stärka bilden av att Gállok inte utgör ett enskilt exempel: ”samma 

sak händer i Japan och över hela världen!”. 

Talframträdanden: reflektioner

När vi analyserar olika former av talframträdanden bör både form och innehåll tas i beaktning. 

Form kan till exempel handla om vilket språk man använder, hur man gestikulerar eller om man 

använder någon form av hjälpmedel eller rekvisita. Vi kan se att de olika talarna använder sig av ett 

slags intrycksstyrning. 

I Lundberg Tuordas fall kan vi till exempel se att effekten av talet förstärktes av att han stod 

på en hög snökulle och talade ut över folksamlingen. Att han talade genom en megafon krävde att 

de samlade skärpte sina öron för att kunna höra vad som sades, samtidigt som han själv talade med 

stor kraft. Hans passionerade röstläge och användandet av kraftuttryck ger en bild av honom som ett 

slags  politisk  förkämpe.  Öhman  använde sig  av  en  analog ”powerpointpresentation”  som både 

fungerade  som  ett  humoristisk  inslag,  men  som  även  fyllde  ett  pedagogiskt  syfte.  Hennes 

framträdande kan ses som en hybrid mellan ett akademiskt föredrag och politisk agitation med stora 

inslag av humor och lekfullhet. Maruyamas tal var än mer akademiskt än Öhmans och saknade lite 

av humorn och lekfullheten. Intrycket blev istället att det som han talade om var väldigt seriöst och 

som måste tas på stort allvar. 

En analys av demonstrationstal vore dock reducerande om man inte såg till talens innehåll. 

Det är själva orden som talarna har valt ut som kommunicerar budskapet. I dessa tre exempel kan vi 

utgå från att talen är nogsamt planerade på förhand,  backstage. De olika exemplen kan ses som 

representanter  för  den  mångfald  av  aktörer,  viljor  och  intressen  som  finns  inom 

gruvmotståndsrörelsen. Lundberg Tuorda är mycket politisk i sitt tal och lyfter fram strukturella 

frågor om kolonialism och kapitalism. Diskussioner som vi känner igen från kapitel 3. Öhman lyfter 

istället fram dammsäkerhetsfrågan. En fråga som hon har forskat kring och som hon lyft fram i 

många olika sammanhang (se till exempel kapitel 4). Under demonstrationen talade individer från 

övriga delar av världen: Ryssland, Tyskland och Japan. Att tillåta talare från andra delar av världen 

kan ses som ett försök att bredda gruvmotståndskampen till att inte bara handla om Gállok. Runtom 

i världen pågår liknande konflikter något som publiken blir informerade om här. Samtidigt knyts 

solidaritetsband  mellan  de  olika  aktörerna  och  deras  respektive  rörelser.  Genom  de  olika 

talframträdandena kan vi se en mängd olika perspektiv och vinklar som bidrar till en ökad mångfald 

och komplexitet.  Samtidigt kan vi se att motståndet mot gruvor utgör en stark sammanlänkande 

drivkraft hos demonstrationens deltagare, något som överbryggar alla skillnader.
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Sammanfattning

I detta kapitel har en demonstration varit i fokus, nämligen den som ägde rum under Jokkmokks 

marknad den 8e februari 2014. Utgångspunkten har varit att undersöka om demonstrationen fyller 

ett  dubbelt  syfte  i  det  att  den  både  stärker  sammanhållningen  bland  antigruvdemonstranter, 

samtidigt som den är en kommunikativ handling som i förlängningen syftar till att åstadkomma 

förändring.  Den empiri  som har  anlyserats  här  styrker  detta  antagande.  Demonstrationens olika 

moment och akter innehåller båda dessa ingredienser, även om vissa händelser och framträdanden 

kan sägas fylla en mer intern roll med andra är mer kommunikativa. 

I det första huvudavsnittet har vi, med hjälp av Goffmans teorier, analyserat en rad olika 

element som utmärkte demonstrationen den 8e februari 2014. Vi har sett att rekvisita i form av 

flaggor,  banderoller  och  plakat  är  en  viktig  del  av  inramningen.  Denna  rekvisita  ger 

demonstrationen  ett  effektfullt  uttryck,  samtidigt  som politiska  budskap  kommuniceras.  Vi  har 

också  sett  att  olika  former  av  rekvisita  möjliggör  olika  rollfördelningar  (till  exempel 

funktionärsbanden). Att gå i ett demonstrationståg skapar en tydlig känsla av ”vi” och ”dem”. När 

marknadsbesökarna  kantar  sidorna  av  demonstrationståget  skapas  en  påtaglig  känsla  av 

sammanhållning.  Något  som  ökar  i  och  med  ropandet  av  talkörer.  Vi  har  också  sett  att 

demonstrationen kräver förarbete och några som regisserar hela förloppet. Ett annat viktigt element, 

som  påverkade  situationen,  var  närvaron  av  kameror.  När  kameralinserna  riktades  mot 

demonstrationståget, eller mot de olika enskilda framträdandena, verkar deltagarna ha skärpt sitt 

agerande. Kanske i syfte att ge ett beständigt intryck.

I  den  andra  delen  har  vi  fokuserat  på  användandet  av  symboler,  musik  samt  tal-

framträdanden. Olika symboler väcker associationer till olika kulturer, ideologier eller diskurser.  

Att många samiska attribut var närvarande gav en känsla av att demonstrationen inte bara handlade 

om att stoppa en gruvetablering, men också om att kämpa för samers rättigheter. Symboler är en 

effektiv  ingrediens  i  demonstrationen  som  är  en  del  av  formerandet  av  en  kollektiv 

samhörighetskänsla,  samtidigt  som  de  hjälper  till  att  kommunicera  budskap  utåt.  I  linje  med 

Engman kan vi se att symboler är mångtydiga, hur vi tolkar dem varierar från individ till individ 

och från gång till  annan.  Även musikframträdandena kan tolkas ur ett  symboliskt  och politiskt 

perspektiv, samtidigt som de utgör olika underhållningsmoment.  De olika talframträdandena ger 

demonstrationen en större  nyansrikedom.  De enkla  parollerna  får  genom talen  ett  mer  konkret 

innehåll. Dessutom lyfts andra frågor fram, som kanske inte är så synliga i övrigt. De olika talarnas 

olika bakgrund, profession, kön, klass etc hjälper också till att sprida bilden av att gruvmotståndarna 

består av en mångfald av olika slags aktörer. 
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KAPITEL 6. AVSLUTNING

I denna studie har vi sett hur en social rörelse har formerats i en strävan efter att göra motstånd. 

Utgångspunkten har varit att vi kan se på gruvmotståndsrörelsen både som en politisk och kulturell 

rörelse. Undersökningen bekräftar, till stor del, den utgångspunkten. Vi har sett hur personliga och 

kulturella strävanden sammanflätas med en kamp för politisk förändring som handlar om mycket 

mer än bara en gruva i Gállok. 

I  kapitel  3  har  vi  sett  många  exempel  på  värderingar,  argument  och  resonemang  som 

cirkulerar inom gruvmotståndsrörelsen. Det handlar dels om materiella intressen, som möjligheten 

att  kunna  bo  kvar  eller  att  kunna  bedriva  fortsatt  rennäring.  Många  av  gruvmotståndarna  har 

dessutom starka känslomässiga band till platsen Gállok och befarar att en gruva skulle fördärva 

området. Vi har också sett hur vissa frågor lyfts fram som strategiskt viktiga. Dammsäkerhetsfrågan 

är  en  sådan  fråga  som  man  hoppas  ska  förena  människor  regionalt.  En  annat  utbrett 

diskussionsämne, som tycks ge stadga åt rörelsen, är diskussioner om kolonialisering. En kamp mot 

gruvan  i  Gállok  blir  således  en  kamp  mot  koloniala  strukturer.  Många  av  aktivisterna  lyfter 

dessutom  fram  andra  maktstrukturer,  såsom  kapitalismen,  patriarkatet,  det  politiska  systemet, 

lagstiftning etc., som strukturer som måste förändras eller bekämpas. Därmed kan kampen mot en 

gruva i Gállok ses som en bredare kamp mot större maktstrukturer. 

För många av de samiska gruvmotståndarna handlar kampen delvis om en kamp mot ett 

förtryck och en rasism gentemot samerna.  Många sätter  gruvplanerna i  en historisk kontext  av 

månghundraårig  kolonialisering  av  samerna  och  exploatering  av  resurser  som  finns  på  deras 

traditionella marker. Men det handlar också om en kamp mot en konkret vardagsrasism. Inte minst i 

Jokkmokk  har  rasismen  gentemot  samerna  varit  påtaglig,  i  synnerhet  bland  flera  av 

gruvförespråkarna, menar man. Att ta striden mot en gruva i Gállok blir på sätt och vis en anti-

rasistisk kamp.

En annan viktig utgångspunkt var att ta fasta på det materiella, det kroppsliga och på olika 

känslor. Hur används kroppen som ett verktyg mot en gruva? Hur blir känslor närvarande i detta? I 

kapitel 4 och 5 ser vi många konkreta exempel på hur kroppen står i centrum. Det handlar om 

aktivism, och om att protestera och demonstrera. Många av de exempel som redogörs för i kapitel 4 

är situationer där kroppens fysiska och emotionella uthållighet sätts på prov. Det kan handla om att 

bli ivägburen av en polis, om att bygga en blockad, om att vara med när densamma rivs. Vi har 

också  sett  exempel  där  aktivister  har  klättrat  i  träd  i  syfte  att  förhindra  provsprängningar. 

Reaktionerna  är  ofta  känslomässiga:  sorg,  vrede,  frustration,  uppgivenhet.  Vi  har  också sett  att 

närvaron av vissa materialiteter kan skapa känslor av trygghet, värme, närhet, medan frånvaron av 
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dessa materialiteter kan vända situationen över ända och framkalla motsatta känslor.

Vi kan se på gruvmotståndsrörelsen som en  allians  av  lokala motståndskämpar,  samiska 

motståndskämpar  och om tillresta aktivister.  Uppdelning är dock alltför grov för att täcka in den 

mångfald som gruvmotståndsrörelsen består av. Lokala kämpar, renskötare, forskare, journalister, 

jurister, miljöaktivister, studenter etc., utgör tillsammans en heterogen rörelse med många viljor, 

intressen och kompetenser. Vi har också sett exempel på hur mindre motsättningar kan uppstå inom 

rörelsen. Men det gemensamma målet: ingen gruva i Gállok, tycks utgöra en stark förenande faktor.

I det femte kapitlet, som handlar om en demonstration, har vi sett ett konkret exempel på hur 

”det politiska” och ”det kulturella” utgör två sidor av samma mynt. En demonstration handlar både 

om att kommunicera ett politiskt budskap utåt, men också om att stärka sammanhållningen inom 

gruppen och därmed åstadkomma en känsla av gemenskap och kollektivitet. Vi skulle kunna se det 

som att det existerar en  dialektik mellan det politiska och det kulturella.  De politiska åsikterna, 

värderingarna och målen tycks bestämmas av kulturella faktorer emedan själva kulturbygget i sig 

formas av politiska och strukturella faktorer (ingen gruvmotståndsrörelse utan gruvplaner).  

 

Jag hoppas att denna studie kan vara ett bidrag i en ökad förståelse för samhällets komplexitet. Jag 

vill påstå att det kulturbygge som gruvmotståndsrörelsen utgör, är en del av ett större kulturbygge, 

som är i ständig förändring. Det handlar om ett samhälle som består av människor och materia, om 

kultur och natur. Jag hoppas att vi får se fler studier av samtida sociala rörelser den kommande tiden 

och att  kunskapen om dessa sprids till  en bredare allmänhet.  Kanske kan det  öka politikernas, 

myndighetsbyråkraternas och allmänhetens förståelse till  varför människor i  slutändan väljer  att 

engagera sig för förändring? I förlängningen handlar det om en förståelse av samhällets dynamik 

och om de människor som utgör själva samhället. 

90



Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
Intervjuer

1. Elin
Intervjudatum: 140207
Intervjuns längd: 25 minuter

2. Johanna och Börje
Intervjudatum: 140207
Intervjuns längd: 30 minuter

3. Jonas
Intervjudatum: 140207
Intervjuns längd: 60 minuter

4. Kim
Intervjudatum: 140207
Intervjuns längd: 30 minuter

5. Marie och Hanna
Intervjudatum: 140121.
Intervjuns längd: 85 minuter

6. Pär
Intervjudatum: 131127
Intervjuns längd: 56 minuter

Samtliga intervjuer utförda av författaren.
Samtliga intervjuer förvaras hos författaren.

e-postintervju
”Republiken Norrland”, utförda under perioden 2014-05-05 till 2014-06-30.
Jonathan, utförda under perioden 2014-03-10 till 2014-04-19.

Samtliga e-postintervjuer utförda av författaren
Samtliga e-postintervjuer förvaras hos författaren.

Loggbok
Loggbok författad av Pär, sommaren 2013.
Loggbok författad av Sandra, sommaren 2013.

Tal inspelade vid demonstrationer
Tal av Tor Lundberg Tuorda, Jokkmokk 2014-02-08
Tal av May-Britt Öhman, Jokkmokk 2014-02-08
Tal av Hanna Sofie Utsie, Stockholm 2013-10-26

Samtliga inspelningar av tal utförda av – och förvaras hos – författaren.

91



Observationer
Refereras till som fältdagbok.
2013-10-26, Stockholm. Demonstrationståg från Sergels torg till Riksdagshuset
2014-02-06 till och med 2014-02-09, Jokkmokk. Anteckningar utförda under min vistelse vid 
Jokkmokks marknad.

Samtliga observationer utförda av författaren.
Samtliga observationsanteckningar förvaras hos författaren.

Illustrationer
Illustration  1:  Tor  Lundberg  Tuorda,  publicerad  i  tidningen  ”Arbetaren”  den  21  augusti  2013. 
http://arbetaren.se/artiklar/fortsatt-kamp-i-kallak/, åtkomstdatum: 2015-05-25.

Övriga fotografier och figurer i studien av författaren.

Litteratur

Ahmed, Sara. Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft, 2011.

Alftberg, Åsa. ”Kropp och åldrande ” i Alftberg & Hansson Fenomenologins möjligheter i 
etnologin: Rapport från en nationell workshop . Lunds universitet, 2011.

Askanius, Tina. Radical online video: a YouTube, video activism and social movement media 
practices. Lund studies in media and communication 17. Lund: Department of Communication and 
Media, Lund University, 2012.

Bengtsson, Jan. Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 2., rev. uppl. Vår 
tids tänkare. Göteborg: Daidalos, 1993.

Buechler, Steven M. ”New Social Movement Theories”. The Sociological Quarterly 36, num 3 (01 
juli 1995): 441–64.

Castells, Manuel. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. 
London: Edward Arnold, 1983.

Cocq, Coppélie. ”Kampen om Gállok : Platsskapande och synliggörande”, i Kulturella perspektiv - 
Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 1, 5-12. 2014.

Daun, Åke. Upp till kamp i Båtskärsnäs : en etnologisk studie av ett samhälle inför  
industrinedläggelse. Prisma, 99-0330598-2. Uppsala : Verdandi ;, 1969.   

Ehn, Billy, och Orvar Löfgren. Vardagslivets etnologi: reflektioner kring en kulturvetenskap. 
Stockholm: Natur och kultur, 1996.

Engblom, Rikard. ”Bortom Babylon: en studie av kollektivt boende och alternativa livsstilar”. C-
uppsats, Uppsala universitet, 2013.

Engman, Jonas. Rituell process, tradition och media: socialdemokratisk första maj i Stockholm. 
Stockholm: Univ, 1999.

92

http://arbetaren.se/artiklar/fortsatt-kamp-i-kallak/


Fanon, Frantz, Svart hud, vita masker, Daidalos, Göteborg, 1997.

Frykman, Jonas. Berörd: plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Stockholm: Carlsson, 
2012.

Frykman, Jonas, och Nils Gilje, reds. Being There: New Perspectives on Phenomenology and the 
Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press, 2003.

Fägerborg, Eva. ”Intervjuer” i Kaijser, Lars, och Magnus Öhlander, reds. Etnologiskt fältarbete. 2., 
[omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Goffman, Erving. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 6. uppl. Stockholm: 
Studentlitteratur, 2014.

Gradén  &  Kaijser  2011  ”Fotografi  och  film”,  i  Kaijser,  Lars,  och  Magnus  Öhlander,  reds. 
Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Greenebaum, Jessica. B. ”Managing Impressions: '‘Face-Saving'’ Strategies of Vegetarians and 
Vegans ” i Humanity & Society 36(4) 309-325 , 2012.

Hansson, Kristofer. ”Individ och samhälle – två lika centrala perspektivnivåer ” i Alftberg & 
Hansson Fenomenologins möjligheter i etnologin: Rapport från en nationell workshop . Lunds 
universitet, 2011.

Heith, Anne. ”Vuokko Hirvonen, Voices from Sápmi. Sámi Women’s Path to Authorship, 
Kautokeino: DAT 2008” i Journal of Northern studies, nr 1, 2010. 

Herngren, Per. Handbok i civil olydnad. Stockholm: Bonnier, 1990.

Ingold, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. London: 
Routledge, 2000.

Johansson, Ella. Skogarnas fria söner: maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete. 
Nordiska museets handlingar 118. Stockholm: Nordiska museet, 1994.

Johansson, Ella, red. Periferins landskap: historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd. 
Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 7. Lund: Nordic 
Academic Press, 2002.

Johansson-Lönn, Eva. ”Varför ska dom få? : Vardagsrasism mot samer i läsarkommentarer på tre 
svenska nyhetssajter”, i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 
23, no 1, 5-12. 2014.

Kaijser, Lars, och Magnus Öhlander, reds. Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2011.

Kaldal, Ingar, red. Skogsliv: kulturella processer i nordiska skogsbygder. Lund: Historiska media, 
2000.

93



Kapstad, Connie Reksten. Når handling tar plass: ein kulturstudie av Fellesaksjonen mot 
Gasskraftverk. Bergen: Univ, 2001.

Kozinets, Robert V. Netnografi: etnografiska undersökningar på nätet. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2011.

Laclau, Ernesto. Hegemonin och den socialistiska strategin. Göteborg : Stockholm: Glänta ;    
Vertigo, 2008.

Lantto, Patrik. Tiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige  
1900-1950. Kulturens frontlinjer, 1402-8506 ; 32. Umeå: [Institutionen för nordiska språk, Univ.] :,    
2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50562.

Lindqvist, Mats. Klasskamrater: om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920. Ny utg. 
Skrifter / utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund 20. Stockholm: Carlsson, 1994.

Lundberg Tuorda, Tor. ”Life as a Sami Activist: My Struggle for a Mining Free Gállok – Jokkmokk 
and Kvikkjokk” i RE: Mindings. (Eds) Gärdebo, Öhman, Maruayama, Uppsala: HVC, 2014.

Lundberg, Dan, Krister Malm, Owe Ronström, och Ann Ahlbom Sundqvist. Musik, medier, 
mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 93. 
Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 2000.

Lundmark, Lennart,  "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-": svenska statens samepolitik i  
rasismens tidevarv, Norrlands universitetsförl., Bjurholm, 2002

Marichal, Jose. ”Political Facebook Groups: Micro-Activism and the Digital Front Stage”.  First  
Monday 18, num 12.http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/4653, 2013.

Matihesen Hjemdahl, Kirsti. ”When Theme Parks Happen” i Frykman, Jonas, och Nils Gilje, reds. 
Being There:  New Perspectives  on  Phenomenology and the  Analysis  of  Culture.  Lund:  Nordic 
Academic Press, 2003.

Melucci, Alberto. Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle. 
Göteborg: Daidalos, 1992.

Merleau-Ponty, Maurice. Kroppens fenomenologi. Pax-bøkene. Oslo: Pax, 1994.

Mouffe, Chantal. Om det politiska. Översatt av Oskar Söderlind. Hägersten: Tankekraft, 2008.

O'Faircheallaigh, Ciaran. ”Aborigines, mining companies and the state in contemporary Australia: A 
new political economy or ‘business as usual’?”, Australian Journal of Political Science, 41:1, 1-22, 
2006.

Olsson, Gunnel. ”Pockande uppmärksamhet – ett fenomenologiskt krav” i Alftberg & Hansson 
Fenomenologins möjligheter i etnologin: Rapport från en nationell workshop . Lunds universitet, 
2011.

Oskarsson, Patrik  Dispossession by Confusion from Mineral-Rich Lands in Central India, South 
Asia: Journal of South Asian Studies, 36:2, 199-212, 2013.

94

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/4653


Persson, M. & Öhman, M-B. ”Visions for a future at the source of the Ume river, Sweden: the battle 
against the Rönnbäck nickel mining project”, i RE: Mindings. (Eds) Gärdebo, Öhman, Maruayama, 
Uppsala: HVC, 2014.

Richardson,  Heidi.  Tilbake  til  jorda:  Drømmer  og  hverdagsliv.  Et  etnologisk  studie  med  
utgangspunkt i 1970-tallets alternativbønder, 2000.

Sjöstedt Landén, Angelika. Gruvboom och gruvkamp : anteckningar från Gállok-Kallak, i 
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 1, 5-12. 2014.

Sontag, Susan. On Photography. New York: Picador USA : Farrar, Straus and Giroux, 2001. 

Stenberg, Karin. Lindholm, Valdemar. 1920. Dat läh mijen situd! Det är vår vilja. En vädjan till 
den svenska nationen från samefolket. Stockholm: Svenska förlaget.

Stridh, Emma. ”What local people?”: En studie om gruvmotståndsrörelsen i Kallak. Lunds 
universitet, 2013.

Svalastog, Anna-Lydia. & Eriksson, Stefan. ” You can use my name; you don't have to steal my 
story – a critique of anonymity in indigenous studies” i Developing World Bioethics Volume 10 
Number 2, 2010.

Thoresen, Wösel. För att de hugger i mitt hjärta: kampen om ett landskap – Ojnareskogen 2012. 
Lunds universitet, 2012. 

Åhrén, Christina. Är jag en riktig same?: en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. 
Etnologiska skrifter 47. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper/ Etnologi, Umeå 
universtitet, 2008.

Ångman, Elin, Lars Hallgren, och Eva-Maria Nordström. ”Managing Impressions and Forests: The 
Importance of Role Confusion in Co-Creation of a Natural Resource Conflict”. Society & Natural  
Resources 24, num 12 (01 december 2011): 1335–44. doi:10.1080/08941920.2011.558172.

Öhman, May-Britt. Palo, Mirja. Thunkvist, Eva-Lotta. Public participation, Human security and 
Public Safety around Dams in Sweden: A case study of the regulated Ume and Lule Rivers. 
http://www.academia.edu/7234935/Public_participation_Human_Security_and_Public_Safety_arou
nd_Dams_in_Sweden_A_case_study_of_the_regulated_Ume_and_Lule_Rivers. Åtkomstdatum: 
2015-05-20.

Öhman,  May-Britt  (main  author),  Sandström,  Camilla;  Thunqvist,  Eva-Lotta. ”Designing  Dam 
Safeties:  Perspectives on Large Scale  Dams within the Intra-actions of Technology, Nature and 
Human Decision Making”, accepted for ICOLD (International Commission for Large Dams) annual 
meeting, International Symposium Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure  
Management, Seattle, Aug. 12-16, 2013

Zorgdrager,  Nellejet.  De  rettferdiges  strid,  Kautokeino  1852:  samisk  motstand  mot  norsk  
kolonialisme. Samiske samlinger 18. Nesbru: Vett & Viten i samarbeid med Norsk Folkmuseum, 
1997.

95

http://www.academia.edu/7234935/Public_participation_Human_Security_and_Public_Safety_around_Dams_in_Sweden_A_case_study_of_the_regulated_Ume_and_Lule_Rivers
http://www.academia.edu/7234935/Public_participation_Human_Security_and_Public_Safety_around_Dams_in_Sweden_A_case_study_of_the_regulated_Ume_and_Lule_Rivers


Rapporter
Sveriges mineralstrategi: för ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar som skapar 
tillväxt i hela landet. (2013). Stockholm: Regeringskansliet, Näringsdepartementet .

Sveriges geologiska undersökning (SGU). ”Stigande priser på basmetaller ”, Nyheter från Sveriges 
geologiska undersökning . September 2014.

Internet 

Onlinevideo
”The Gállok Rebellion”, https://www.youtube.com/watch?v=1OS0433Zssk. Åtkomstdatum: 2015-
05-20.

Selberg, Bernt. ”Demonstration mot ohämmad exploatering av natur Jokkmokk 2014”, 
https://www.youtube.com/watch?v=S021YTdgB3k. Åtkomstdatum: 2015-05-21.

Hemsidor och bloggar
”Urbergsgruppen”, www.urbergsgruppen.se. Åtkomstdatum: 2015-05-20.

”What Local People”, www.whatlocalpeople.se. Åtkomstdatum: 2015-05-20.

Tuorda, Lundberg. Tor. Www.kvikkjokk.nu. Åtkomstdatum: 2015-05-21.

Artiklar på Internet
samer.se. ”En flagga – ett folk”, http://www.samer.se/1146. Åtkomstdatum: 2015-05-21. 

Rosengren, Jessica. ”Kråik: 'Det är ingen egen stat vi begär'”, NSD, 
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/kraik-det-ar-ingen-egen-stat-vi-begar-8772289.aspx, 2014. 
Åtkomstdatum: 2015-05-20.

Länsstyrelsen Norrbotten, ”Yttrande angående Jokkmokk Iron Mines AB:s ansökan om 
bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1”. 
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/yttrande-avseende-
kallak-K-nr-1.pdf, åtkomstdatum: 2015-05-24.

Länta, Lisa. ”Lagen sätter stopp för gruvan”, publicerad på www.svt.se den 22 augusti 2013. 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/lagen-satter-stopp-for-gruvan, åtkomstdatum: 2015-
05-20.

Länta, Jon-Mikko. Pirak, Mattias. Länta, Jessica. Länta, Jan-Erik. Spik, Niklas. Nyström, Markus. 
Palo, Mirja. ”Gruva i Kallak är ett hot mot vattenkraften”, SVD.se, publicerad den 16 augusti 2013. 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gruva-i-kallak-ar-ett-hot-mot-vattenkraften_8427328.svd, 
åtkomstdatum: 2015-05-20

NSD, ”Aktivister anhållna”, NSD.se, publicerad 1 juli 2013. 
http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/aktivister-anhallna-7736379.aspx, åtkomstdatum: 2015-05-21.

NSD, ”Aktivister anhållna”, NSD.se, publicerad 2 juli 2013. 
http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/aktivister-frigavs-7736961.aspx, åtkomstdatum: 2015-05-21.

96

http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/aktivister-frigavs-7736961.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/aktivister-anhallna-7736379.aspx
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gruva-i-kallak-ar-ett-hot-mot-vattenkraften_8427328.svd
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/lagen-satter-stopp-for-gruvan
http://www.svt.se/
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/yttrande-avseende-kallak-K-nr-1.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/yttrande-avseende-kallak-K-nr-1.pdf
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/kraik-det-ar-ingen-egen-stat-vi-begar-8772289.aspx
http://www.samer.se/1146
http://Www.kvikkjokk.nu/
http://www.whatlocalpeople.se/
http://www.urbergsgruppen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=S021YTdgB3k
https://www.youtube.com/watch?v=1OS0433Zssk


NSD, ”Aktivister stoppade arbetet i Kallak”, NSD.se, publicerad 13 juli 2013. 
http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/aktivister-stoppade-arbetet-i-kallak-7729770.aspx, 
åtkomstdatum: 2015-05-21.

Pirak Sikku, Katarina, ”Katarina Pirak Sikku om sin utställning”. Bildmuseet vid Umeå Universitet, 
2013, http://www.bildmuseet.umu.se/sv/utstaellning/katarina-pirak-sikku/katarina-pirak- 
sikku-om-utstaellningen/13886. Åtkomstdatum 2015-04-03. 

Sveriges Radio, P4. ”Magra protester mot gruvstart i Kallak”, SR.se, publicerad 10 juni 2013. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5559859, åtkomstdatum: 2015-05-
21.

Sveriges Radio, P4. ”Hundratals krävde stopp för gruvor”, SR.se, publicerad 27 oktober 2013. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5686535, åtkomstdatum 2015-05-
24.

Sveriges Radio, P4. ”Länsstyrelsens nej till gruva i Kallak frambringar tårar hos Blind”, SR.se, 
publicerad den 1 oktober 2014. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=2327&artikel=5980452, åtkomstdatum 2015-05-24.

97

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5980452
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5980452
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5686535
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5559859
http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/aktivister-stoppade-arbetet-i-kallak-7729770.aspx

	Sjöstedt Landén, Angelika. Gruvboom och gruvkamp : anteckningar från Gállok-Kallak, i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 1, 5-12. 2014.

