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Abstract 
Gruvnäring är en betydande verksamhet inom svenskt näringsliv. Två av de stora 

brytningsplatserna för malm ligger i Kiruna och Malmberget i Norrbottens län. Den här 

studien handlar om hur gruvnäringen i Malmberget och Kiruna har porträtterats i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet mellan åren 2005-2009. Det är två år innan och två år efter 

tillkännagivandet av i vilken riktning Kiruna stad skulle flyttas på grund av utökningen av 

gruvan (2007). Frågeställningarna är: i förhållande till gruvnäringen, hur många texter har 

skrivits om Kiruna respektive Malmberget i Dagens Nyheter och Aftonbladet? Hur många av 

dessa texter är kopplade till invånarnas boendesituation och hur många har en ekonomisk 

vinkel? För att ge svar på frågor användes en kvantitativ metod och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden användes för att ge en övergripande bild av de undersökta texterna, till 

exempel hur många texter det skrivits om respektive stad. Den kvalitativa användes för att 

undersöka i vilka ordalag och på vilket sätt det skrevs om de två orterna. Som teoretiskt 

ramverk användes nyhetsvärderingsteori som förklarar varför vissa händelser blir nyheter och 

andra inte. Undersökningen visar att det har skrivits fler texter om Kiruna än om Malmberget. 

Det är vanligare att en text har ett huvudsakligt fokus på ekonomi än sociala konsekvenser för 

de boende i respektive stad. Om texten har ett huvudsakligt ekonomiskt fokus nämns sällan de 

miljörelaterade konsekvenserna. Detta kan medföra att läsaren har svårt att sammankoppla 

dessa två faktorer.  

 

Nyckelord: gruva, LKAB, Kiruna, Malmberget, nyhetsvärdering 
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1. Inledning  

Det statliga gruvföretaget LKAB är ett av Sveriges största exportföretag.1 Totalt har de 3 500 

anställda i Sverige, varav 3 300 i Kiruna och Malmberget.2 LKAB står för gruvdriften i de 

båda orterna och då företaget är statligt ägt är dess ekonomiska vinster eller förluster av 

intresse för resten av Sverige. LKAB drar in mycket pengar till den svenska staten och i och 

med företagets expandering ska Kiruna stad flyttas och Malmberget, enligt LKAB:s egna ord, 

avvecklas. Båda orterna ligger i Norrbotten, en del av Sverige där nyhetsbyrån TT nyligen 

lagt ner sina kontor och de två största lokaltidningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska 

Socialdemokraten inom kort ska ta betalt för sina webbnyheter. En konsekvens av det är att 

stora delar av Sverige i större mån blir beroende av rikstäckande tidningar för information 

gällande Norrbotten. Gruvnäringen är en industri av nationellt intresse: järnmalmsindustrin 

sysselsätter många av Sveriges invånare och är en av Sveriges största exportindustrier. 

Mediebevakningen av gruvstäderna är ett i det närmsta outforskat område, förutom en C-

uppsats som rör rapporteringen kring Malmberget under 70-talet. Vi anser därför att 

ämnesvalet är relevant och intressant. 

 

Studien fokuserar på två rikstäckande tidningars bevakning istället för lokalpress eftersom en 

stor del av Sveriges befolkning tar del av den rikstäckande bevakningen av gruvnäringen. 

Undersökningen ska bestå av texter från åren 2005-2009. Först genomförs en kvantitativ 

studie och sedan väljs fyra texter ut för kvalitativ textanalys. Urvalet är litet, i synnerhet när 

det kommer till texter som rör Malmberget (25 texter). Det är något vi har i åtanke gällande 

vilka slutsatser som går att dra utifrån den textmängd vi analyserar. 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur gruvnäringen porträtteras i texter som berör 

Malmberget respektive Kiruna. Också huruvida texterna är kopplade till gruvnäringen och 

invånarnas boendesituation, respektive ekonomisk vinning eller förlust. Detta i och med att 

gruvnäringen medför ansträngningar och miljöstörningar för det boende i samhällena, 

samtidigt som det är en ekonomiskt gynnsam verksamhet. Studien ska även undersöka om det 

                                                
1 Ekonomifaktas webbplats. Hämtad december, 11, 2013.  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Sveriges-storsta-foretag/ 
2 LKAB:s webbplats. Hämtad december, 11, 2013. http://www.lkab.com/sv/om-oss/Korta-fakta/ 
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finns skillnader i rapporteringen om gruvnäringen i Malmberget jämfört med gruvnäringen i 

Kiruna. Frågeställningarna är: 

 

I förhållande till gruvnäringen, hur många texter har skrivits om Kiruna respektive 

Malmberget i Dagens Nyheter och Aftonbladet? Hur kommer det sig enligt 

nyhetsvärderingsteorin? 

Hur många av dessa texter är kopplade till invånarnas boendesituation och hur många har en 

ekonomisk vinkel? Hur kan dessa vinklar ta sig uttryck i text?  

Vilka personer eller yrkesgrupper får agera huvudaktörer i texter som berör Kiruna och 

Malmberget i förhållande till gruvnäringen? 

2. Bakgrund  

Både Kiruna och Malmberget ligger i Norrbottens län. Mellan orterna är det ett avstånd på 

124 kilometer. Gemensamt för de båda samhällena är att de är placerade på malmkroppar, 

vilket innebär en samlad malmförekomst.3 Järnmalmsbrytning är samhällenas huvudnäring. 

Gruvnäringen är idag en gynnsam bransch både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.4 Så 

var det förr och så är det alltjämt idag: Gällivare kommun (där Malmberget ligger) och Kiruna 

kommun har en högre genomsnittslön än övriga landet. I åldersgruppen 20-24 sticker de båda 

kommunerna ut mest: en genomsnittlig svensk årsinkomst är i åldersgruppen 120 000 vilket 

kan jämföras med 228 000 i Gällivare och Kiruna.5  

 

Av de varor som Sverige exporterar utgör mineralprodukter, det vill säga det gruvnäringen 

exporterar, drygt elva procent.6 Det är en viktig bransch för svenskt näringsliv. LKAB är en 

stor aktör inom det området.  

2.1 LKAB  

Bolaget som bryter malm i Kiruna och Malmberget heter LKAB. Det står för Luossavaara-

Kiirunavaara Aktiebolag. Bolaget bildades 1890 och sedan 1957 är det helägt av svenska 

                                                
3 Malmkropp. I Nationalencyklopedin. Hämtad januari, 10, 2014. http://www.ne.se/sve/malmkropp 
4 Kiruna. I Nationalencyklopedin. Hämtad november, 29, 2013. http://www.ne.se/lang/kiruna/225512 
5 Statistiska Centralbyråns webbplats. Hämtad december, 12, 2013. http://www.scb.se/ 
6 Ekonomifaktas webbplats. Hämtad januari, 10, 2014.  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-export--och-importprodukter/ 
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staten.7 Det innebär bland annat att staten som ägare får formulera en policy, nominera 

kandidater till styrelsen och lägga fram krav på rapportering.8 För att få insyn i företaget sitter 

representanter för staten i LKAB:s styrelse. LKAB:s egen roll är att utveckla verksamheten, 

utvinna, förädla och marknadsföra mineraler. Från starten och sjuttio år framåt växte antalet 

anställda i Malmberget från drygt 500 till 2700 anställda.9  

 

År 2012 var LKAB Sveriges åttonde största exportföretag med en export på över 23 miljarder 

kronor.10 I Sverige bryter man järnmalm som är den viktigaste komponenten i stålproduktion. 

Därmed hänger exporten av malm ihop med hur mycket resten av världen konsumerar stål. 

Under de senaste åren har stålexporten flyttat allt längre österut och idag står Kina för ungefär 

hälften av all export av stål i världen. Med undantag för en nedåtgång under finanskrisen 

2008-2009 visar stålindustrin en stadig tillväxt, skriver World Steel Association. I 

Rapporteringen från 65 länder mättes under september månad 2013 upp till 133 miljoner ton 

råstål, vilket innebär en ökning med 6,1 procent från samma månad föregående år.11  Det 

nuvarande läget på järnmalmsmarknaden är alltså gynnsamt. Men det gäller att passa på, 

skriver LKAB på sin hemsida. Företaget vill utnyttja tiden genom att investera i tre nya 

gruvor, bygga till ytterligare två huvudnivåer i befintliga gruvor, och satsa på ny forskning 

och infrastruktur. Drygt 4000 personer är anställda av LKAB i elva länder varav 3596 i 

Sverige. De kommande åren hoppas man på att anställa mer än 1000 personer, skriver LKAB. 

Företaget vill bli större: 

 

 Det gäller att växa med kunderna för att inte tappa marknadsandelar.12 

 

Företagets brytningsmetod innebär sprängningar och därmed skapas tomrum i bergen, på 

vilka samhällena vilar. Marken blir till slut som en ost med håligheter och markytan riskerar 

att rasa. Men det kan dröja länge innan detta sker. Först av allt påverkas allt som är nedgrävt i 

                                                
7 Forsström, Gösta, Malmberget: malmbrytning och bebyggelse. Gällivare kommun/Norrbottens 
museum, Gällivare, 1973, s 76 
8 LKAB:s webbplats. Hämtad november, 27, 2013. http://www.lkab.com/sv/om-oss/Bolagsstyrning/  
9 Forsström, Gösta, Malmberget: malmbrytning och bebyggelse. Gällivare kommun/Norrbottens 
museum, Gällivare, 1973, s 130 
10 LKAB:s webbplats. Hämtad november, 28, 2013. http://www.lkab.com/sv/om-oss/   
11 World Steel Associations webbplats. Hämtad december, 16, 2013. 
http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2013/09-2013-crude-steel0.html 
12 LKAB:s webbplats. Hämtad november, 28, 2013. http://www.lkab.com/sv/om-oss/  
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marken: avlopp, el, telefonledningar och så vidare.13 LKAB har en lagstadgad skyldighet att 

"iordningsställa marker efter industriell drift i enighet med säkerhetsmässiga, miljömässiga 

och estetiska krav".14 

2.2 Kiruna  

Kiruna är en centralort som 2012 hade 22 987 invånare.15 I Kiruna ligger berget Kirunavaara 

som rymmer en av världens största järnmalmfyndigheter.16 På Kiruna kommuns hemsida 

dominerar ett ämne: att hela staden ska flyttas fyra kilometer österut. Ofta benämns det som 

"stadsomvandlingen". Det ett unikt projekt som fått stor uppmärksamhet i såväl svenska som 

utländska medier. Stadsflytten hade sin upptakt i liknande scenario som Malmberget: 

malmbrytningen medför stora rasrisker och bebyggelsen kan inte vara kvar där den är nu. 

2004 kom ett brev från LKAB till Kiruna kommun där detta konstaterades. Eftersom 

gruvbrytningen är grundstommen i Kirunas näringsliv är kommunen beredd att flytta staden, 

skriver kommunen på sin hemsida.17  

Stadsomvandlingen i Kiruna är ett stort projekt – den nuvarande stadskärnan på cirka 200 000 

kvadratmeter påverkas. All elförsörjning måste dras om och 18 kilometer av järnvägen, som 

tidigare gått genom centrala Kiruna, har nu flyttats en och en halv kilometer norrut.  

Stadsomvandlingen i Kiruna har alltså en inneboende dramaturgi, eftersom många påverkas 

och ingen stad har flyttats på det här sättet tidigare. Stadsomvandlingen omgärdas också av ett 

PR-maskineri. De första åren av stadsomvandlingen har bland annat innefattat en 

arkitekttävling för Kirunas nya stadshus. 

2.3 Malmberget 

Lite länger söderut ligger den mindre staden Malmberget, där det bor cirka 6000 invånare.18 

1736 genomfördes de första undersökningarna av malmfyndigheterna och efter detta 

                                                
13 Kiruna kommuns webbplats. Hämtad november, 28, 2013. 
http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Mark--miljo/  
14 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2008, s 21 
15 Statistiska Centralbyråns webbplats. Hämtad november, 28, 2013. http://www.scb.se 
16 Kiirunavaara. I Nationalencyklopedin. Hämtad november, 29, 2013. 
http://www.ne.se/lang/kiirunavaara 
17 Kiruna kommuns webbplats. Hämtad november, 29, 2013. 
http://kiruna.se/Stadsomvandling/Historia--framtid/Stadsomvandlingens-start/ 
18 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2008, s 6 



8 
 

påbörjades de första malmbrytningarna.19 I början av 1800-talet lades gruvdriften ner vilket 

medförde att de sociala förhållandena i Norrbotten blev sämre än de tidigare varit. Det gjorde 

i sin tur att svenska staten fick upp ögonen för gruvdriften i norra Sverige.20 Man började 

vidta åtgärder för att underlätta driften av Malmbergets gruva. Efterfrågan på driftiga 

människor ökade och när folk fick höra talas om att det fanns jobbtillfällen strömmade de till 

platsen. Behovet av bostäder ökar och samhället Malmberget grundas.21 Malmberget växte. 

Mellan åren 1888-1896 ökade malmbrytningen från 20 000 ton till en miljon ton. Från 1891 

till 1900 ökade befolkningen från 147 personer till cirka 6500 personer.22 

 

Malmberget sticker ut. I de flesta andra så kallade "enföretagsorter" har det, på grund av 

nedläggningar och strukturförändringar, lett till att det företagets roll har försvagats eller 

försvunnit i samhället då politiker och tjänstemän har tagit över rollen som ledare för 

samhället. I Malmberget så finns däremot LKAB kvar och har i viss utsträckning fortfarande 

kvar sin traditionella roll som samhällsbärare. Kommunen har samtidigt tagit över en del av 

det som företaget tidigare ansvarade för. LKAB har dock fortfarande ett stort inflytande och 

även ett socialt ansvar i staden. När kommunalrådet exempelvis ville bygga ett nytt badhus 

och ishall så uttrycktes förväntningar om att LKAB ska vara delaktiga som medfinansiärer.23 

 

Under Malmberget finns 20 malmkroppar och av dessa brukas 10 idag. Fram till 1920-talet 

skedde brytningen i dagbrott men nu endast under jord. Som en konsekvens av 

gruvbrytningen så är det inte ovanligt att invånare i Malmberget varit tvungna att byta hem 

flera gånger under sin tid i samhället. Kaptensgropen, eller gropen, är den grop som delar 

Malmberget på mitten. Den har växt sig så pass stor att Malmbergets östra och västra del snart 

inte hänger ihop. Koskusskulle som ligger i närheten isoleras också från Malmbergets 

centrum på grund av gropen. Gruvnäringen har även påverkat närliggande gruvförorter – 

                                                
19 Forsström, Gösta, Malmberget: malmbrytning och bebyggelse, Gällivare kommun/Norrbottens 
museum, Gällivare, 1973, s 10-11 
20 Ibid., s 17 
21 Ibid., s 133 
22 Ibid., s 31 
23 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2008, s 13 



9 
 

orten Dennewitz revs på 1970-talet och existerar inte längre.24 Enligt LKAB kommer 

Malmberget i slutändan att avvecklas och inte byggas upp igen.25  

 

Samtidigt existerar Malmberget på grund av gruvnäringen. De flesta politiker och invånare 

verkar ha en ambivalent relation till att samhället i stora drag kommer upphöra. Ett uttryck 

som återkommer då man läser om Malmberget är "gruvan ger och gruvan tar". Eller som 

Tommy Nyström, kommunalråd för socialdemokraterna sa: "Det är en tragedi att få lämna 

Malmberget. Men det är bara att acceptera fakta, utan gruvan blir resultatet desamma, att 

Malmberget försvinner."26  

3. Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskning som berör medierapporteringen från Kiruna och Malmberget. 

Urvalet av tidigare forskning har därför gjorts utefter huruvida forskningen på andra plan 

tangerar den undersökning vi ämnade utföra, exempelvis användes forskning som berörde 

samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget. 

 

Malmberget: strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie är en 

forskningsrapport där Birgitta Svensson och Ola Wetterberg var redaktörer. Den skrevs av 

dem tillsammans med åtta andra forskare och syftet med rapporten var att hitta analysmetoder 

för stora samhällsförändringar. Forskarna valde att studera Malmberget eftersom samhället 

var i en fas av omfattande förändring. Svensson och Wetterberg skrev att en utgångspunkt för 

rapporten var att det "behövs mer kunskap om hur dessa förändringar ser ut och ska värderas 

för att samhället ska kunna hantera kulturmiljöfrågan i olika planeringsprocesser".27  

Rapporten var ett resultat av en fallstudie där arbetet genomfördes i Malmberget, en vecka 

under sommaren 2007.28 Svensson och Wetterberg menar att människors sätt att identifiera 

sig med en plats, och även platsens identitet, beror på människans egna erfarenheter och hens 

föreställningar om platsens historia. Vidare menar de att om perspektiven på kulturarvet ses 

                                                
24 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2008, s 19 
25 LKAB:s webbplats. Hämtad november, 10, 2013. 
http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Samhallsomvandling-FAQ/  
26 Sveriges Radios webbplats. Hämtad december, 10, 2013. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4345484 
27 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2008, s 6 
28 Ibid., s 6 
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som ett sätt att omfatta människors uppfattningar så kan det ligga till grund för att avgöra 

vilka byggnader som är värda att bevara vid en stadsomvandling.29 Genom att diskutera 

kulturarv och hur det skapas så medföljer också en diskussion om hur en framtida plats ska 

skapas. De ser en plats som något mer än bara ett rum – en plats formas av de sociala 

relationer som finns där. Platsen innefattar också värderingar och erfarenheter. I antologin 

ville forskarnas visa på hur platser "kan tolkas genom historien om man sätter fokus på de 

nätverk och relationer som skapat dem" och detta gjordes med fokus på Malmberget under 

olika tider.30 Forskarna menar att en plan för kulturarvet bör finnas innan man börjar bygga 

eller förändra i miljön.31 I antologin gavs fyra olika exempel på hur Malmberget framställts ur 

en historisk synpunkt i olika sammanhang och av olika aktörer.32  

 

Forskning som berör Malmberget i förhållande till mediers rapportering återfinns i en C-

uppsats i historia skriven vid Luleå tekniska universitet – Fredrik Gustafsson och Pär Islings 

Gropen som svalde ett samhälle: gropen i media 1956-1979. Uppsatsen undersöker 

rapporteringen kring gruvan i Malmberget 1956-1979 i Norrskensflamman och Norrländska 

socialdemokraten. De har gjort en studie av texter om Kaptensgropen i de lokala tidningarna 

Norrskensflamman och Norrländska Socialdemokraten under nämnda år. De har delat upp 

texternas huvudaktörer i fyra kategorier: LKAB, köpmännen, politikerna och invånarna i 

Malmberget och sedan undersökt hur dessa porträtterats. Deras slutsats var att många av de 

politiker som kom till tals i de texter som undersöktes gick från att ha en negativ syn på 

gruvbrytningen till att ha en mer positiv hållning till LKAB:s brytning.33  

  

Gropen som delar Malmberget: en studie om hur invånarna upplever den pågående 

förändringen i samhället är en D-uppsats i sociologi skriven av Anna Dyrnlind vid Luleå 

Tekniska Universitet. Hennes studie byggde på kvalitativa intervjuer med Malmbergsbor i 

syfte att undersöka hur de upplevde samhällsomvandlingen. Det finns en kluvenhet i 

invånarnas förhållningssätt till upplösningen av Malmberget, skriver Dyrnlind. Vissa ville inte 

alls släppa taget om sin hembygd och andra hade accepterat situationen och sett sig om efter 

en ny bostad. Dyrnilds uppsats vittnar om en oro inför Malmbergets framtid. LKAB:s 
                                                
29 Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.), Malmberget: strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser: en fallstudie, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2008, s 7 
30 Ibid., s 8 
31 Ibid., s 11 
32 Ibid., s 13 
33 Gustafsson, Fredrik och Isling, Pär, Gropen som svalde ett samhälle: gropen i media 1956-1979, C-
uppsats, Luleå tekniska universitet, 2005, s 20 
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sprängningar som pågick nattligen klockan 24-01 uppgav de intervjuade att de vant sig vid. 

En informant berättade också att när LKAB gjort en så kallad öppningsskjutning (en större 

sprängning) fick invånarna inte veta det i förväg utan dagen efter, då LKAB berättade om det 

på sin hemsida. Vissa tyngre gruvskalv har informanterna beskrivit som fruktansvärda 

händelser. Deras hem som de tidigare förknippade med avkoppling, beskrevs som en 

"skräckplats" eftersom informanterna skrämts av gruvskalven som fått väggarna att skaka och 

knäppa. De sprängningsrelaterade störningarnas effekter beskrevs som att åka berg och 

dalbana.34 Även sprickor i hus och fasad har rapporterats. Dyrnlinds slutsats var att de allt 

tätare sprängningarna upplevdes som obehagliga. Många invånare kände sig svikna av 

Gällivare kommun och sökte sig därför till en annan kommun. Vissa sa att gruvan är 

ryggraden i samhället, medan andra inte höll med.  

 

C-uppsatsen Problematiken med bevarandet av byggnaderna vid Kirunas stadsomvandling, är 

skriven av Maria Strålberg vid Institutionen för kultur och medier, Umeå Universitet, och 

handlar om hur planerna för att bevara byggnader vid stadsomvandlingen ser ut. Uppsatsen 

ställde frågan ”Vilka hus är värda att bevara i Kiruna?”. Två hus som nämns är kyrkan och 

stadshuset då dessa sades representera två storhetsperioder i staden.35  

 

Människor, arbete och socialt liv i Haparanda och Kiruna – förändring och jämställdhet är 

en studie genomförd vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Under 

fyra år, 2005-2009, så intervjuades tolv personer och knappt 5 000 enkäter skickades ut till 

boende i Haparanda och Kiruna. Fokus i Kiruna låg på hur de boende uppfattade de 

förändringar staden står inför i förhållande till stadsflytten – stadskärnan ska flyttas, järnvägen 

dras om och byggnader ska rivas och byggas upp. Enligt studien så fanns det ett stort intresse 

för stadsflytten och medborgarna var mest oroliga över bostadssituationen och vad som ska 

hända med bostadsmarknaden. Studien undersökte även jämställdhetsarbete i de två 

kommunerna och kom fram till att det ofta fick stå till sidan då politikerna prioriterade 

ekonomiska aspekter.36 

                                                
34 Dyrnlind, Anna, Gropen som delar Malmberget: en studie om hur invånarna upplever den 
pågående förändringen i samhället, D-uppsats, Luleå tekniska universitet, 2010, s 30 
35 Strålberg, Maria, Problematiken med bevarandet av byggnaderna vid Kirunas stadsomvandling, C-
uppsats, Umeå universitet, 2008, s 2 
36 King, Berg, Piipola och Barry, Människor, arbete och social liv i Haparanda och Kiruna – 
förändring och jämställdhet i King, Allen Douglas, Equal Opportunities, The right to be unequal? 
Lic.-avh., Luleå tekniska universitet 2009, Hämtad december, 16, 2013 från  
http://pure.ltu.se/portal/files/3425331/Allen_Douglas_King_LIC2009.pdf, s 85-86  
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4. Teori 

I förhållande till hur många texter som publiceras om storstäderna i Sverige publiceras det få 

texter om Malmberget och Kiruna. Vilket urval har gjorts i rapporteringen och hur har 

texterna vinklats? För att besvara den frågan har nyhetsvärderingsteorin använts som 

teoretiskt ramverk.  

4.1 Nyhetsvärdering   

Varje dag sker en mängd händelser runt om i världen. Endast en minimal del av dessa 

bearbetas av medier och blir till nyheter. Den struktur som beskriver denna värdering av 

nyheter kallas för nyhetsvärdering och består av en rad val som innebär exkludering och 

inkludering av det totala innehållet.37 Nyhetsvärdering handlar inte bara om journalistens 

individuella omdöme men det är en viktig beståndsdel. Det är journalisten som tolkar och 

omarbetar en händelse och gör det till en förståelig rapportering där det viktiga och centrala 

betonas. Ett flertal faktorer kan påverka urvalet, varav flera kommer specificeras längre ner, 

men bland annat kan det handla om redaktionens ekonomi, värderingar och mediets yttre form 

(exempelvis om det är en webbtidning eller ett radioprogram).  

 

Grundläggande inom nyhetsvärderingsteorin är att mediers rapportering påverkar individens 

och samhällets bild av omvärlden. Den verklighetsbild som medierna förmedlar har också 

inflytande över människors åsikter, handlingar och värderingar.38 Genom att kvalitativt 

studera nyhetsurval och tilltal har forskare kunnat dra slutsatser om "ideologiska hierarkier, 

strukturer och konventioner, som både formar texten och kommer till uttryck genom den".39 

Genom en sådan analys synliggörs hur nyheterna producerar värderingar och normer, men 

också hur de reproducerar normer. Nyhetsvärderingsteorin är en teori som är utarbetad för 

nyheter och inte opinionsmaterial. Opinionsmaterialet följer inte samma mönster när det 

kommer till krav på aktualitet och dess syfte är att bilda opinion. Här finns inga krav på 

opartiskhet och skribenten förväntas driva en tes. Vi har trots detta valt att ta med 

opinionsmaterial i urvalet. Detta eftersom den person som läser om Malmberget och Kiruna 

får sin bild påverkad även av sådant som inte är nyhetsmaterial. 

                                                
37 O'Neill, Deirdre och Harcup, Tony, "News Values and Selectivity" i Wahl-Jorgensen, Karin och 
Hanitzsch, Thomas (red.), Routledge, New York, 2009, s 161 
38 Ibid., s 163 
39 Ibid., s 211 
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Mest kända inom forskningen om nyhetsvärderingen är Mari Ruge och Johan Galtung. Med 

deras artikel The Structure of Foreign News som 1965 publicerades i The Journal Of Peace 

Research arbetade de fram en rad nyhetskriterier som syftar till att till viss del förklara 

processen av nyhetsvärdering. Det beskrivs som en längre kedja av händelser, men de har 

koncentrerat sig på den första delen, det första urvalet.40 Urvalet av vad som blir nyheter är 

kulturellt bestämt, skriver de.41 För att kunna analysera detta hade de arbetat fram en rad 

kriterier som sammanfattningsvis kan beskrivas såhär: 

1) Frekvens. En händelse som sker under en publikationslång period är mer trolig att bli 

vald än något som sker under en längre tid. 

2) Tröskel. Ju högre intensitet i händelsen, ju hemskare mord till exempel, desto 

rimligare är det att händelsen blir vald. 

3) Entydighet. Ju mer lättolkad en händelse är och om den kan förklaras utan 

missförstånd, desto troligare är att den blir vald. 

4) Meningsfullhet. Om händelsen är kulturellt bekant.  

5) Samklang. Om nyhetsvärderaren har möjlighet att skapa sig en förutbestämd bild av 

vad som hänt, och därmed se om den är nyhetsvärdig. 

6) Oväntad. Det ovanliga och oväntade. 

7) Kontinuitet. När något en gång blivit en nyhet är det troligt att det återigen blir en 

nyhet. Det är därmed bekant och lättare att tolka.  

8) Komposition. En nyhet kan bli inkluderad inte bara på grund av innehållet utan också 

hur väl det passar och/eller balanserar upp det övriga nyhetsinnehållet.  

9) Referens till elitnationer eller elitstäder. Det vill säga nationer som internationellt och 

nationellt har ett stort inflytande.42 

10) Referens till elitpersoner. Personer som troligtvis är kända, och därmed har publiken 

större sannolikhet att identifiera sig med dem. 

11) Referens till personer. För att undvika att nyheten blir abstrakt. 

12) Referens till något negativt. Dåliga saker är generellt otvetydiga och mer 

nyhetsvärdiga.  

Vad som blir en nyhet är heller inte beroende enbart av händelsen i sig. Även det nyhetsvärde 

                                                
40 Ruge, Mari och Galtung, Johan (1965). The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research, 
vol. 2. Hämtad november, 27, 2013. http://www.jstor.org/stable/423011, s 63  
41 Ibid., s 65 
42 Ghersetti, Marina., "Journalistikens nyhetsvärdering" i Nord, Lars och Strömbäck, Jesper 
(red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 214  
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som medierna anser att händelsen har påverkar vad som i slutändan blir en nyhet.43 Den kan 

se olika ut beroende på medieformatet eller vilken publik mediet har, eller huruvida mediet 

har kommersiella intressen eller inte. Den lokala kontexten i vilken den enskilda 

nyhetsorganisationen finns och vilka omdömen blir gjorda där påverkar också urvalet. 

För att dessa berättelser ska bli intressanta för läsaren måste de dock bearbetas genom den 

yttre formen, exempelvis layout och även hur ofta nyheten når sin publik. Till formen hör 

även hur nyheten presenteras: något som blir en nyhet i tv behöver inte bli det i text. En fysisk 

tidning eller exempelvis ett radioprogram påverkas även av formen i genom att det finns ett 

visst utrymme och därför måste ett urval göras.44  

 

Nyheterna bearbetas även genom inre formen: nyheten måste bearbetas dramaturgiskt så att 

det blir till en berättelse. För att en nyhet ska bearbetas till en berättelse så ska den fånga 

läsarens uppmärksamhet och även förmedla "kunskap och erfarenhet på ett meningsfullt 

sätt".45 Berättelsen ska ha en tydlig början, en mitt och ett slut. Den ska inte vara för lång och 

vara linjärt berättad. Nyhetstexter har drag från denna berättarteknik, något som märks på att 

nyheter vinklas. Den aspekt som i händelsen är mest intressant eller aktuell lyfts fram och det 

i sin tur medför att vissa av händelsens andra aspekter försvinner i nyheten. Genom att 

personifiera artikeln så ökar sannolikheten för identifikation hos läsaren och ofta används 

även konflikter när en händelse berättas. I en nyhet speglas ofta människor och händelser, 

utifrån en vanemässig berättarteknik, på ett stereotypt och förenklat vis.46 I nyhetsvärderingen 

kan även den enskilde journalisten vara delaktig. Journalisten kan fungera som en 

"gatekeeper" vilket betyder att hens sociala bakgrund och roll i den redaktionella processen 

kan påverka vad som blir en nyhet och inte.47 Journalisten har inte enbart ansvar för vad som 

blir en nyhet och inte, utan ska snarare ses som en individ som samspelar med de andra 

omständigheter (exempelvis inre och yttre formen) som påverkar nyhetsurvalet.48 De flesta 

som förekommer som aktörer i nyheterna tillhör någon elit, exempelvis politisk, ekonomisk 

eller kulturell. Detta kan delvis förklaras av att dessa personer har tillgång till information 

                                                
43 Ghersetti, Marina., "Journalistikens nyhetsvärdering" i Nord, Lars och Strömbäck, Jesper 
(red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 211 
44 Ibid., s 216 
45 Ibid., s 217 
46 Ibid., s 217 
47 O'Neill, Deirdre och Harcup, Tony, "News Values and Selectivity" i Wahl-Jorgensen, Karin och 
Hanitzsch, Thomas (red.), Routledge, New York, 2009, s 218 
48 Ibid., s 219 
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som gemene man inte har.49 Ghersetti skriver om närhet till publiken – tidsmässigt, 

geografiskt och kulturellt.50 Händelser som ligger nära i tid har större sannolikhet att bli 

nyheter.  

4.2 Dags- och kvällspress 

Aftonbladet och Dagens Nyheter är båda rikstäckande och även Sveriges största kvälls- 

respektive dagstidning. Detta enligt en undersökning från Tidningsstatistik AB år 2010, den 

senaste gemensamma undersökningen som både Aftonbladet och Dagens Nyheter deltog i.51 I 

rikstäckande medier är de generellt sett de händelser som anses viktigast, mest dramatiska 

eller som mest sensationella som kommer med eller hamnar på förstasidan. När det kommer 

till lokala medier fungerar nyhetsvärderingen på samma vis men är anpassad efter en mindre 

och mer koncentrerad publik.52 Kvällspressen har likt dagspressen tappat i upplaga sedan 

1990-talet. Enligt Hadenius är en förklaring till detta är att kvällspressen tidigare var relativt 

ensam om att skriva om kändisar, sensationer och brott och även använda sig av 

personifiering i högre utsträckning än dagspressen. Detta är dock något som dagspressen i 

dagsläget har anammat i högre utsträckning än tidigare.53 En förklaring till bland annat 

kvällspressens minskande upplaga kan även förklaras av att fler och fler läser tidningen på 

internet.54  

5. Metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen tjänar till att utläsa frekvensen i materialet, alltså hur ofta 

en variabel förekommer.55 Därför börjar undersökningen med en kvantitativ analys för ett 

genom den få en överblick, och kompletteras sedan med en kvalitativ analys. Den kvalitativa 

                                                
49 O'Neill, Deirdre och Harcup, Tony, "News Values and Selectivity" i Wahl-Jorgensen, Karin och 
Hanitzsch, Thomas (red.), Routledge, New York, 2009, s 213 
50 Ghersetti, Marina., "Journalistikens nyhetsvärdering" i Nord, Lars och Strömbäck, Jesper 
(red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 212 
51 Statistiska Centralbyråns webbplats. Hämtad januari, 10, 2014. 
http://www.scb.se/grupp/klassrummet/_dokument/statistik-for-alla/statistik-for-alla-2011.pdf s 6 
52 Ghersetti, Marina., "Journalistikens nyhetsvärdering" i Nord, Lars och Strömbäck, Jesper 
(red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 221 
53 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den 
digitala tidsåldern, 10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, s 79 
54 Ibid., s 176 
55 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2012, s 197 
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analysen innebär att vi gör en kritisk läsning av fyra utvalda texter för att på så sätt förstå 

textens innebörd.56  

5.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa analysen utformades i linje med Åsa Nilssons kapitel i Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Enligt Nilsson så går det att dela in den kvantitativa 

undersökningen i sex delar.57 Först definieras forskarproblemet.58 En frågeställning var 

huruvida det skrivs mer eller mindre om Malmberget eller Kiruna, och på vilket sätt (positivt 

eller negativt, ekonomiskt vinklat eller ej, och så vidare). Också vilken typ av texter 

(exempelvis notis, reportage, nyhetsartikel) som Malmberget och Kiruna förekom i. 

Opinionsmaterial i form av insändare och ledarartiklar fanns inkluderat i urvalet. Efter detta 

definierades urvalet. Nilsson skriver att man ska ha "ett material med bästa möjliga 

förutsättningar att ge en representativ bild av det problemområde som ska belysas".59 Vi valde 

därför att använda oss av Aftonbladet och Dagens Nyheter. Ett annat tänkbart urval hade varit 

två lokaltidningar, till exempel Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren. 

Dessa valdes bort då den ena av dem, Norrländska Socialdemokraten, inte fanns tillgänglig 

via Retrievers mediedatabas. Därmed föll valet på de två största rikstäckande tidningarna. 

Tidsspannet 2005-2009 genererade ett urval på 211 unika texter. Dessa årtal valdes då 

stadsflytten av Kiruna blev definitiv 2007. Dessutom upptäckte vi ett antal intressanta 

skeenden under dessa år: 2007 var det en omfattande gruvstrejk och 2008 dog en ung man i 

gruvan, något det rapporterades mycket om. Enligt Nilsson ska man ha innehållsliga 

avgränsningar. Vi försökte i största möjliga mån avgränsa den innehållsliga undersökningen 

så att antalet träffar motsvarar frågeställningen. Därför testade vi olika kombinationer av 

relevanta sökord när sökningar i den digitala mediedatabasen Retriever gjorts. De olika 

kombinationerna av sökord visade att Malmberget/Kiruna AND gruv* respektive AND lkab* 

var de mest relevanta sökorden. Även om bedömningen är att dessa sökord var tillförlitliga är 

det möjligt att till att vi missade en del relevanta sökresultat. Men för att få ett urval som var 

hanterbart i relation till den tid vi hade för studien begränsade vi oss till dessa. 

                                                
56 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta och Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, 
Stockholm, 1999, s 53 
57 Nilsson, Åsa i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s 127 
58 Ibid., s 128 
59 Ibid., s 129 
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Sedan definierades variabler och variabelvärden. De fyra grundläggande variablerna var: 

tidning, datum, sidnummer och vilken ort eller vilka orter det gäller. Därefter definierades 

huruvida artikeln är relevant, utifrån om den tar upp Kiruna eller Malmberget i förhållande till 

gruvnäringen eller i en kontext då någon av orter nämns i relation till gruvnäringen. Sedan 

användes ytterligare fem variabler. Dessa var artikeltyp, positiv/negativ vinkel, huvudaktör, 

huruvida artikeln är ekonomiskt vinklad och ifall artikeln nämner konsekvenser som 

gruvnäringen medför de boende i respektive stad (exempelvis miljöstörningar eller flytt eller 

rivning av hus). Den sistnämnda variabeln valde vi att kalla för sociala konsekvenser. Vi 

ansåg att artikeltyp var intressant då detta är talande för hur mycket eller lite utrymme 

rapporteringen har fått i tidningarna. Är det ett år exempelvis tio notiser om Malmberget och 

endast två nyhetsartiklar så är det talande för hur mycket som skrivs om staden, då en 

nyhetsartikel får mer utrymme än en notis.  

 

Enligt medieforskaren Håkan Hvitdfelts kriterier för huruvida en nyhet blir en huvudartikel att 

elitpersoner är källor i texten.60 Därför var det för oss intressant att se i vilka kontexter som 

privatpersoner, gruvarbetare eller elitkällor (LKAB eller högt uppsatta kommunalpolitiker) 

kommit till tals. Den ekonomiska vinkeln definierades utifrån kriteriet om artikeln hade ett 

huvudsakligt fokus på ekonomi (ja/nej) och sociala konsekvenser huruvida artikeln nämner 

några konsekvenser för de boende i relation till gruvnäringen. 

5.2 Reliabilitet och validitet 

När kodschemat konstruerats (se bilaga 2) har vi utgått från det exempel som återfinns i 

Metodpraktikan – då V1 blir tidning, V2 datum, och så vidare.61 Till att börja med har vi 

testkodat gemensamt och kontinuerligt diskuterat de problem vi stött på. Problem vi 

diskuterat gäller definition av variabelvärdena – det är viktigt att testa sin kodblankett för att 

se om variabelvärdena är relevanta.62 Ett exempel är V9, ekonomisk vinkel. Denna variabel 

var liksom fyra andra av variablerna i viss mån subjektiv. Därför behövde vi ett flertal gånger 

om den och specificera tydligare för att vara säkra på att vi tolkat variabeln på samma sätt. I 

                                                
60 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den 
digitala tidsåldern, 10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, s 323 
61 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2012, s 205 
62 Nilsson, Åsa i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s 146 
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de fall då vi har varit osäkra på något (exempelvis om en artikel är relevant eller om den kan 

sägas vara ekonomiskt vinklad) har vi noterat det och sedan tagit upp det för diskussion oss 

emellan. Innan kodningen påbörjades så testkodades sammanlagt tio texter för att se så att vi 

kodade likadant. För att undvika kodfel valdes ett blandat urval ur de olika tidningarna.63 

Ingen av oss har kodat texter från endast en tidning, även om Oskar kodade majoriteten av 

texter som rör Malmberget och Moa majoriteten av texterna som rör Kiruna. Vi kodade 

hälften av materialet var. När kodningen var färdig genomfördes ett reliabilitetstest. Oskar 

kodade tio texter som han sedan innan inte kodat och jämförde sedan det resultatet med Moas 

resultat på samma tio texter, och vice versa. På de variabler som bedömdes lämna mer 

utrymme för subjektiva åsikter (variabel 5-10, det vill säga de som inte rör 

tidning/datum/sidnummer/stad) hade vi 91 procent reliabilitet. Det ansåg vi vara ett nog högt 

reliabilitetsvärde. 

5.3 Variabeldefinition 

Variablerna definierades såhär. 

- Relevant/ej relevant. De relevanta texter var de som tog upp gruvnäringen i 

förhållande till Kiruna och Malmberget. Ej relevanta var de som nämnde gruvan i ett 

sammanhang som inte kunde kopplas till gruvnäringen. Bland de ej relevanta räknades 

till exempel texter om filmen Solstorm som utspelas i Kiruna eller om Caroline Stenvall 

som mördades av en gruvarbetare. 

- Textfördelning. Hur mycket det skrevs om Malmberget respektive Kiruna, samt båda 

orterna. 

- Texttyp. Vilken typ av nyhetstext den lästa texten kunde definieras som. Här användes 

artikel (text på mer än 500 tecken), reportage (längre text med mer ingående person- 

och miljöbeskrivning), ledare (text placerad på ledarsidan), notis (text med högst 500 

tecken) samt annat/oklart (under denna kategori föll till exempel referat av tv-program 

och essätexter).  

- Positivt/negativt vinklade. Vi var intresserade av att se om texterna speglade positiva 

och/eller negativa värderingar och i så fall i vilken mån. Kategorierna positiv/negativ 

vinkel avgränsades utifrån vår bedömning om ifall texterna använde ord och uttryck 

som innefattar en positiv och/eller negativ värdering. Exempelvis om texten talade om 

                                                
63 Nilsson, Åsa i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s 147 
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gruvnäringen med ord som "jackpot" och "positiva siffror" och sedan höll den tonen i 

hela texten. Om texten däremot ändrade vinkel, eller inte var tydligt negativ eller 

positiv, kategoriserades texten som kategori nummer tre, "annat/båda".  

- Huvudaktör. För att kunna bedöma vilka personer som får komma till tals mest i 

texterna kategoriserades variabeln huvudaktör i sex kategorier. LKAB står för personer 

som tydligt talar för gruvföretaget. Kategori nummer två är personer som är anställda 

inom respektive kommun etcetera. För att kunna kategorisera huvudaktörerna ska det 

vara tydligt vilken roll personen eller personerna i fråga har. Om det inte är tydligt har 

den kategoriserats under annat/oklart. Om det inte är några som helst citat i texten faller 

det under dito kategori. 

- Ekonomisk vinkel. Om det finns ett huvudsakligt fokus på ekonomi i texten: nämns 

LKAB:s vinst/förlust, gynnsamma jobbtillfällen eller varsel. Skriver tidningen om 

produktionen på något sätt eller gruvans arbetskraft. 

- Sociala konsekvenser. Nämns samhällsomvandlingen och de brytningsrelaterade 

miljöstörningarna för de boende i respektive kommun? Det räcker som sagt att det 

nämns: till skillnad från ekonomisk vinkel krävdes inget huvudsakligt fokus på de 

sociala konsekvenserna för att de skulle räknas som existerande i texten. 

5.4 Kvalitativ metod 

Med hjälp av den kvalitativa undersökningen undersökte vi hur variablerna från den 

kvantitativa undersökningen tog sig uttryck. Kvalitativa system används för att få fram det 

relevanta innehållet ur en text genom att analysera textens delar, helhet och i vilken kontext 

texten ingår i. En kvalitativ undersökning ger nyanser och svar på frågor som inte kan 

besvaras med kvantitativ metod.64  

 

Urvalet bestod av fyra texter som skulle illustrera olika delar av den rapportering vi undersökt 

i den kvantitativa delen. En text som har en tydlig ekonomisk vinkel valdes ut, en som visar 

sociala konsekvenser, en som handlar om en mycket uppmärksammad dödsolycka i 

Kirunagruvan samt ett porträtt på LKAB:s dåvarande vd. 

 

                                                
64 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2012, s 210 
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I den kvalitativa textanalysen utgick vi från den massmedieretoriska analysmodell som 

återfanns i Nyheter – att läsa tidningstext. Där presenterades en schematisk modell som går ut 

på att ställa kritiska frågor till texten. Dock kan inte varje steg i modellen alltid användas för 

varje text, då varje text är unik. Under analysen måste forskaren vara lyhörd gentemot varje 

text. Modellen går i korthet ut på att: 

- Först artbestämma texten genom att kolla på var, när och hur artikeln är publicerad. 

- Sedan ställa frågor till texten. Om och i så fall på vilket sätt besvarar den vad, vem, 

var, när, hur, varför och möjligen vilka konsekvenser får detta 

- Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval har gjorts, och har källorna varit öppna 

eller dolda, direkt eller indirekt citerade? Finns det associationer till andra händelser? 

- Hur är materialet disponerat och vinklat? Vad sätts i för- respektive bakgrund och vad 

kommer över huvud taget inte fram? Vem får komma till tals? 

- Hur är framförandet eller den språkliga gestaltningen av innehållet? 

- I vilken miljö placeras händelsen? 

- Dramatiseras händelsen?  

- Vilka retoriska grepp används? 

- Hur är bildspråket uppbyggt? 

- Hur är reporterns egen närvaro i texten? 

- Är berättelsen enkel eller problematiserande?65 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta och Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, 
Stockholm, 1999, s 54f 
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6. Kvantitativa resultat 

Totalt undersöktes 210 texter. Av dessa räknades 136 texter som relevanta.  

 

Textfördelning mellan orterna  

En av frågorna till texten var: hur mycket skrevs det om gruvnäringen i Malmberget och 

Kiruna? Skrevs det mer eller mindre om endera stad? Av det totala antalet relevanta texter 

hade Dagens Nyheter (hädanefter benämnd som DN) 82 och Aftonbladet (hädanefter 

benämnd som AB) 54 texter.  

 
Figur 1. Hur många texter som skrivits om respektive stad var för sig, eller båda två i samband med varandra. 

Under åren 2005-2009. 

 

Skillnaden mellan de båda kunde å ena sidan förklaras av att AB ofta hade korta men 

intensiva perioder av rapporteringar – till exempel då gruvarbetaren Emil Nilsson avled och 

antalet texter därmed ökade för AB. DN hade betydligt fler notiser än AB. En tänkbar 

förklaring är att DN har en separat ekonomiavdelning i tidningen till skillnad från AB som 

saknar en sådan. DN:s ekonomidel var layoutad så att det i en spalt på höger eller vänster sida 

ligger ett flertal kortare texter. Många texter som rör gruvnäringen återfanns där och kanske 

därmed helt enkelt anpassades till det formatet. Undersökningen visar att det överlag skrevs 

mer om enbart Kiruna än om Malmberget. Under 2005 skrevs det ingenting om enbart 

Malmberget. Majoriteten av det totala antalet texter berörde gruvnäringen i förhållande till 

både Malmberget och Kiruna. Det totala antalet texter fördubblades under 2007 och 2008, 

alltså under åren då det talades mycket om Kirunas stadsflytt eftersom det 2007 bestämdes i 

n	  2006	  =	  18	  
n	  2007	  =	  42	  
n	  2008	  =	  44	  
n	  2009	  =	  18	  
n	  2005	  =	  14	  
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vilket väderstreck det skulle flyttas. Under 2009 steg antalet texter som enbart berörde 

Malmberget. Dock berorde detta på att antalet texter som berör enbart Kiruna sjönk. 

Malmbergets procentuella snitt blev därmed högre.  

 

Texttyp 

Majoriteten av texterna som skrevs om Malmberget var antingen nyhetsartiklar eller notiser. 

När det gällde Kiruna så var texterna relativt jämnt fördelade mellan nyhetsartikel, notis och 

annan textform. För båda orter så var det ovanligt med reportage eller ledare och variabeln 

krönika har helt tagits bort då vi helt enkelt inte läste en enda krönika som nämnde någon av 

de två orterna.  

 
Figur 2. Fördelning mellan olika typer av text (se kategorier till vänster). Gällande alla texter som undersökts 

under åren 2005-2009. Om det varit svårt att avgöra under vilken texttyp texten ska sorteras räknas den till 

annat/oklart. 
 

När det kommer till texter som nämnde både Malmberget och Kiruna var en majoritet av 

texterna nyhetsartiklar, medan fördelningen procentuellt sett var relativt jämn på de resterande 

variablerna (mellan 10 till 20 procent på varje texttyp). 2009 var antalet notiser högre än de 

andra åren. Sammanfattningsvis var det svårt att skilja något särskilt anmärkningsvärt över de 

fem åren som har undersökts när det kommer till texttyp för respektive stad. Om man istället 

undersöker i vilka tidningar som vilken texttyp förekom i blev det lättare att se mönster. 

Som tidigare nämnt hade DN fler notiser än AB på grund av DN:s ekonomidel.  
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AB hade fler ledare än DN, åtta gentemot en. Återigen syns det att notiser är vanligare än DN 

än i AB.  

 

Positiv/negativ vinkel  

Undersökningen visar att den överhängande majoriteten av texterna om gruvnäringen hade ett 

språk som inte var tydligt negativt eller positivt. Under 2007 då antalet texter som berörde 

båda Kiruna och Malmberget var högst i antal sorterades mer än hälften av dem in i kategorin 

annat/oklart. Utöver det var det en jämn fördelning. Däremot var det fler texter under 2005 

och 2006 som hade en positiv vinkel.  

 
Figur 3. Texter som har en tydligt positiv eller negativ vinkel under åren 2005-2009. Kategorin annat/oklart 

avser texter som inte passat in i någon av dessa kategorier.  

 

I texter som berörde enbart Malmberget var de positivt vinklade texterna underrepresenterade. 

Under de åren då det över huvud taget skrevs om Malmberget var merparten nyanserade 

och/eller svåra att utläsa en tydlig vinkel från.  

 

Under 2005 skrevs det totalt fyra texter om enbart Kiruna. Av dessa var två positivt vinklade 

och de andra definierades under kategorin "oklart".  Under 2007, då antalet skrivna texter om 

Kiruna blir fler, var 94 procent av texterna i kategorin annat/oklart medan procentandelen 

sjönk till hälften 2008. Det här kan ha att göra med att det 2008 inträffade en rasolycka med 

dödlig utgång i Kiruna, vilket drog upp en diskussion om arbetsförhållandena för 

gruvarbetare. Det medförde att fler texter var negativt vinklade. 
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Huvudaktör  

Personer som arbetar inom kommunerna var underrepresenterade som huvudaktörer i 

samtliga fall. Under fyra år kommer de endast till tals ett fåtal gånger och agerar huvudaktör 

totalt fyra gånger då det gäller Kiruna, Malmberget eller båda orterna. Invånare fick agera 

huvudaktörer i lite större utsträckning. När invånare agerar huvudaktörer var det ofta i längre 

texter som hade en tydlig avsikt att skildra människornas vardag, både hur de påverkas 

negativt och positivt av gruvnäringen.  

 
Figur 4. Huvudaktörer i alla texter under åren 2005-2009. Om det varit svårt att avgöra huruvida kategorin har 

en huvudaktör räknas det till annat/oklart. 

 

De få gånger som texter som räknas som reportage förekom var det ofta med fokus på 

människorna som bodde där. Under fem år förekom en text om enbart Malmberget där 

huvudsakligen invånarna fick komma till tals. När det gäller enbart Kiruna var det totala 

antalet två. När båda orterna omnämns var det totalt fyra texter.   

 

Vanligast i samtliga fall är att det inte var några citat över huvud taget i texten. Då det 

kommer till huvudaktörer var det också vanligt att det inte gick att direkt avgöra vilka 

personer som får komma mest till tals. Många av de texter med tydligt negativ vinkel hade 

gruvarbetare som huvudaktörer.  

n	  Malmberget	  =	  25	  
n	  Kiruna	  =	  69	  
n	  Båda	  =	  36	  	  
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Figur 5. Huvudaktörer i de texter som har en tydlig positiv eller negativ vinkel under åren 2005-2009. Om det 

varit svårt att avgöra huruvida kategorin har en huvudaktör räknas det till annat/oklart. 
 

När det gällde fördelningen av huvudaktörer mellan Malmberget och Kiruna syntes en tydlig 

skillnad – LKAB förekom betydligt oftare som huvudaktör när texterna rörde enbart 

Malmberget, i 20 procent av fallen var LKAB huvudaktör. I Kiruna var det vanligast att 

gruvarbetare får komma till tals under 2005-2009. 

 

Ekonomisk vinkel 

Alla år utom 2009 så saknade de flesta av texterna som rörde Malmberget ekonomisk vinkel. 

När det gällde texter som nämnde både Malmberget och Kiruna så var mönstret annorlunda – 

här var alla merparten av texterna ekonomiskt vinklade. En förklaring till detta kan vara att en 

text som nämnde både Malmberget och Kiruna ofta gjorde tydligt samband mellan gruvnäring 

och stad. De talade till exempel ofta om LKAB:s nya satsningar på sina två gruvor. 
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Figur 6. Texter som är ekonomiskt vinklade under åren 2005-2009. 

 

När endast en av orterna nämndes var sannolikheten större att gruvnäringen nämndes i en 

bisats och i så fall kunde alltså artikeln inte anses ha ett huvudsakligt fokus på ekonomi. 2008 

var det enda år då fördelningen såg annorlunda ut. Då var hälften ekonomiskt vinklade och 

hälften inte. 2006 var alla texter ekonomiskt vinklade, något som dock kan förklaras av slump 

och ett litet urval (fem texter). 
 

När det gällde Kiruna var merparten ekonomisk vinklade 2005 och 2007 med motsatt tendens 

2008 och 2009. År 2009 var det endast fem texter som rörde Kiruna och materialet kan 

därmed vara påverkat av slumpen. Sammanlagt var 56 procent av alla texter ekonomiskt 

vinklade. Det enda år då det inte gällde var år 2008. Detta berodde på den tidigare nämnda 

gruvolyckan i Kiruna och att en majoritet, 33 av 44, av texterna handlade om Kiruna. När det 

kommer till huvudaktörer för de texter som var ekonomiskt vinklade saknade de flesta texter 

citat. Detta kan förklaras med att många av dem var notiser som förekom på DN:s 

ekonomisidor. 

n	  Malmberget	  =	  25	  
n	  Kiruna	  =	  69	  
n	  Båda	  =	  36	  	  
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Figur 7. Huvudaktörer som förekommer i ekonomiskt vinklade texter under åren 2005-2009. Om det varit svårt 

att avgöra huruvida kategorin har en huvudaktör räknas det till annat/oklart. 
 

Av de texter som innehöll en tydlig huvudaktör var de i huvudsak gruvarbetare eller fackliga 

representanter för gruvan. Detta kan förklaras i och med att det 2007 skrevs mycket om en då 

pågående gruvstrejk. Då fick ofta gruvarbetare eller gruvtolvans dåvarande ordförande 

Harry Rantakyrö komma till tals. De texter som hade en ekonomisk vinkel hade en relativt 

jämn fördelning gällande om de var positivt eller negativt vinklade, 58 procent var positiva 

och 42 procent var negativa. 

 

Sociala konsekvenser  

De flesta av texter som rörde Malmberget nämnde sociala konsekvenser medan merparten av 

texter som rörde Kiruna eller nämnde båda orterna i samma artikel inte gjorde det. 

 
Figur 8. Samtliga texter som nämner sociala konsekvenser under åren 2005-2009. 

n	  Malmberget	  =	  25	  
n	  Kiruna	  =	  69	  
n	  Båda	  =	  36	  	  
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2007 respektive 2009 syntes en ökning i hur många av texterna som tog upp gruvnäringen i 

Malmberget i förhållande till konsekvenser för de boende. I Kiruna däremot så tog de flesta 

texter under åren 2005 till 2009 inte upp några sociala konsekvenser. År 2008, det år då flest 

texter skrevs om Kiruna och dess gruvnäring, syntes en minskning gentemot de två 

föregående åren gällande hur många texter som nämnde konsekvenser för de boende. En 

förklaring är att detta är att ett flertal texter handlar om den man som det år dog i ett ras i 

Kirunagruvan. Dessa texter tenderar att fokusera på vad som skett på arbetsplatsen och inte 

fokusera på invånarna. Av de texter som tog upp båda orterna så var texter som tog upp 

sociala konsekvenser underrepresenterade. En tänkbar förklaringsmodell är, som tidigare 

nämnt, att de texterna tenderar att fokusera mer på LKAB och gruvnäringen ur en ekonomisk 

synvinkel. 

 

Gällande de texter som nämner sociala konsekvenser var invånare och personer som har ett 

samband med Gällivare eller Kiruna kommun vanligare som huvudaktörer. I texter med 

ekonomisk vinkel var de inte lika vanliga. Detta kan bero på att invånarna sågs som relevanta 

att intervjua för att det var deras vardagsliv som påverkades och kommunpolitiker/tjänstemän 

var relevanta för att ge svar på hur respektive stad hanterade miljöstörningar och dylikt. 

 
Figur 9. Huvudaktörer i de texter som nämner sociala konsekvenser under åren 2005-2009. Om det varit svårt 

att avgöra huruvida kategorin har en huvudaktör räknas det till annat/oklart. 
 

När det gäller fördelningen mellan vilka huvudaktörer som är vanligast när det kommer till 

sociala konsekvenser för texter som nämnde endast Kiruna eller Malmberget, eller nämnde 

båda orterna, fanns det ett gemensamt mönster – för det mesta saknar texterna citat. 
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7. Kvalitativ undersökning  

Vi valde att undersöka fyra texter som vi ansåg på ett tydligt sätt visade hur texterna kan 

innehålla de variabler som förekommer i den kvantitativa undersökningen, till exempel vara 

ekonomiskt vinklade eller tala om sociala konsekvenser. Två texter från AB och två från DN 

valdes ut. Av upphovsrättsliga skäl, då eventuella framtida läsare ska kunna ta del av texterna, 

refererar vi till webbversionen av de texter vi analyserat. Vi har dock läst de tryckta 

versionerna via Retrievers mediedatabas. Dessa kan på vissa punkter skilja sig från 

webbtexterna. 

 

Sverige har fått guldfeber. Aftonbladet 2005-08-15.66 

Sverige har fått guldfeber är en ledarartikel och därmed placerad på AB:s ledarsida, sida två. 

Vinkeln är därmed tydligt argumenterande för ett sakförhållande och texten är skriven av en 

eller flera journalister på AB:s ledarredaktion. Rubriken har en tydlig koppling till artikelns 

foto som ligger ovanför rubriken. Fotots avsikt är att än en gång styrka textens innehåll. Det 

visar två händer som håller upp en handfull guldsand. I bildtexten finns den fetade ingången 

GULDSAND och det berättas sedan att sanden på bilden kommer från en gruva i Sverige. 

Texten handlar om att råvarubristen i Kina och västvärlden kommer att stärka den svenska 

gruvindustrin som enligt skribenten tidigare varit utdömd. Det finns nya fyndigheter att ta del 

av. Exempelvis i Svartlinden där guldsanden på bilden kommer ifrån. Texten är en 

uppräkning av olika gruvfyndigheter i Sverige och kopplar därefter direkt samman med en 

utläggning om vilka fördelar dessa gruvor ger de orter som är hårt drabbade av lågkonjunktur 

och avfolkning. Motsatsen – en malm- och stålkris – innebär en "död hand" över dessa 

samhällen. 

 

Det är en argumentation om varför Sverige behöver gruvnäringen och varför den bör främjas 

och utvecklas. Skribenten drar ett likhetstecken mellan gruvnäringar på geografiskt olika 

platser: zink, mineraler, silver, bly och ädelmalm i Bergslagen, i Garpenberg, i Malmberget 

och Kiruna. Här finns ett tydligt berättande som säger att i de här fallen har gruvnäringen varit 

gynnsam och kommer att vara det i kommande situationer också. Inga citat finns att hitta, 

                                                
66 Aftonbladets webbplats. Hämtad januari, 10, 2014. 
http://www.aftonbladet.se/ledare/article10646029.ab 
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men det refereras till siffror och statistik gällande industriföretaget Atlas Copcos och LKAB:s 

vinst. Det finns också antaganden om vilken utdelning dessa gruvor kan komma att ge: 

 

 Ägaren Boliden gjorde en sista provborrning och fann vad som förmodligen 

 är den största fyndigheten någonsin av zink, silver, guld och bly. 

 

 Skribenten är inte synlig i texten utan redovisar ett sakförhållande. Urvalet av källor och 

information är vinklat så att det är enbart till gruvnäringens storföretags fördel. 

Argumentationen lämnar inga tvivel om de framgångar som finns att vänta. Det finns en 

beundrande ton gentemot gruvnäringen, till exempel:  

 

 Den nya gruv- och stålindustrin använder den moderna it-teknik som finns  

 utan stora ord och åthävor.  

 

Inte bara skribenten är osynlig i texten, utan även människan. Texten handlar om näringsliv, 

om ökade arbetstillfällen och sådant som skulle kunna lyftas fram som gynnsamt för 

medborgare i Kiruna kommun. Men människan som arbetar med sin kropp och som eventuellt 

skulle kunna ta del av denna näring och utdelning omnämns inte alls. 

Själva gruvnäringen är något abstrakt och en kraft som verkar av sig självt. Maskinerna som 

används för utvinningen är, om inte besjälade, så åtminstone utrustade med kvaliteter som 

också människan har. Luktsinne exempelvis: 

 

 Över Bergslagen och Västerbotten sniffar åter flygplan som letar efter malm. 

 En ny guld- och järnmalmsfeber sprider sig i takt med att Kina och västvärlden 

 drabbats av råvarubrist. 

 

Sverige beskrivs som en "stormakt som malmproducent" vilket kan föra tankarna till en enad 

stat som går in i krig och erövrar. Sverige lyfts här fram som en betydande global aktör som 

eventuellt på samma sätt kan vinna mark. 

 

Upprepade gånger används ordet "feber" i direkt sammansättning med orden järnmalm och 

guld. Det går att göra en association till ordet "guldfeber" som en okontrollerbar kraft som 

kommer från en faktor utifrån och drabbar individen. Guldfebern gör denne våghalsig, 

eventuellt något omdömeslös men också driftig. Det finns en underton som säger att om vi 
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inte tar hand om de här tillgångarna kan det spåra ur totalt. Gruvindustrin är en bransch har 

blivit i skribentens egna ord, kokhet, alltså på bristningsgränsen. Man skriver också om "den 

moderna men sanna Törnrosasagan i Garpenberg". Det görs en i och med det direkt koppling 

till sagan om den sovande prinsessan som får en kyss av sin prins och därmed vaknar upp ur 

en förlamande och tusenårig slummer. På samma sätt återuppväckte en storskalig 

malmproducent en tynande utflyttningsort. Texten får därmed en sagoinramning, något utom 

denna värld, men ändå något som läsaren har direkta associationer till.  

 

Pengasummorna som det refereras till, dem som investeras och vinns, är miljon- och 

miljardsummor. Procentökningarna går upp till 80 procent och gruvbolagens brytningsplatser 

omnämns som "Bolidens kassako" (Boliden är ett metallföretag med rötterna i 

Bolidengruvan). Läsaren kan därför tänka på gruvnäring i stort, bland annat dem i Kiruna och 

Malmberget, som en plats där man mjölkar och kvitterar ut vinst på löpande band. 

Rapporterna de redovisar är "urstarka" vilket än en gång anspelar på gruvnäringen nästintill 

oförståeliga styrka.  

 

LKAB gör järn till guld. Dagens Nyheter 2005-10-01.67 

Publicerad i DN:s ekonomidel och skriven av Knut Kainz Rognerud. Till artikeln hör en 

faktaruta som kortfattat redogör för LKAB:s historia och bakgrund, samt till det som refereras 

till som Malmbergets "flyttkarusell". Det är en intervju med Martin Ivert, LKAB:s dåvarande 

vd om hur LKAB troligen går mycket med vinst under 2005, på grund av det ökade 

järnmalmspriset och att de säljer järnmalmen till Kina. Alla källor är öppna förutom när 

reportern refererar till kinesiska företag som har köpt in järnmalm och skriver "tack vare 

kineserna har hans företag sexdubblat vinsten på två år". Då är det oklart vilka han mer exakt 

refererar till. I texten refereras det även till "prognoserna för helåret" som har "höjts gång på 

gång". Vilka som har gjort dessa prognoser är oklart. Själva rubriken, LKAB gör järn till guld, 

syftar till att LKAB beräknas göra en miljardvinst. I texten används kontinuerligt pratminus 

och "säger" används som anföringsord. Till intervjun med Martin Ivert hör en faktaruta som 

ligger på samma sida. Faktarutan tar upp sociala konsekvenser. 

 

Texten fokuserar på den vinst LKAB gör. I intervjun med Martin Ivert nämns stadsflytten av 

Kiruna i en bisats som inte följs upp: 
                                                
67 Dagens Nyheters webbplats. Hämtad januari, 10, 2014. http://www.dn.se/ekonomi/lkab-gor-jarn-
till-guld/ 
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LKAB har planer på att investera runt 18 miljarder kronor i Kiruna och Gällivare de 

närmaste tio åren. Nya pelletsverk, nya vagnar, djupare gruvborrningar och delar av 

samhället Kiruna ska flyttas. 

 

I övrigt är texten enbart ekonomiskt vinklad – i nästkommande stycke så nämns malmen, "den 

stora klump som finns under malmfälten", och att det "kommer finnas malm för femtio år till" 

men ingenting om flytten av Malmberget. Martin Ivert är den enda som får komma till tals i 

texten. När reportern skriver om "kineserna" är det oklart vilka han mer exakt refererar till. I 

texten refereras det även till prognoserna för helåret som har höjts gång på gång. Vilka som 

har gjort dessa prognoser är oklart. Texten har en positiv ton gentemot LKAB och Martin 

Ivert. Ordvalen är positiva och laddade, "den exceptionella vinsten" och LKAB:s "stora 

vinst". I faktarutan står det att "soliditeten är urstarka drygt 70 procent". Texten målar upp en 

bild av Martin Ivert som en sympatisk och avslappnad chef. Han tjänar mycket pengar, men 

han har ändå båda fötterna på jorden. Ingress går det att läsa: 

 

Helstatliga LKAB gör troligen en vinst i år på över sex miljarder kronor. Bolaget har 

gått från konkurshot till att bli ett av Sveriges lönsammaste. DN har träffat vd:n som 

inte får bonus, som har avskaffat budgeten och som hellre tar bussen. 

 

I slutet av texten så beskrivs hur Martin Ivert har avskaffat budgetar då han anser att de är 

onödiga, "/.../ de stämmer ju aldrig ändå" säger han. Artikeln avslutas med att Martin Ivert 

säger att företaget även i framtiden bör vara statligt: 

 

– Vid en privatisering har jag svårt att se någon som skulle kunna köpa oss och frågan 

är om vi är tillräckligt stora för börsen. Ägarna har varit med sedan 1957 och de har 

varit en stabil långsiktig ägare. Får vi kortsiktiga ägare via börsen påverkar det helt klart 

investeringsviljan. En ny gruvnivå ska räcka i 15 år. Då går det inte att vara kortsiktig, 

säger Martin Ivert innan han rusar i väg för att hinna med en buss. 

 

Martin Ivert är aktör i texten och framstår som handlingskraftig – han väljer att ta bussen, han 

väljer att avskaffa budgeten. Men samtidigt så är han ödmjuk: "Vi har gjort ett kanonår" säger 

han. När han kommenterar att de säljer finkrossad carrarmarmor till tuggummiföretaget 

Wrigleys så beskriver han det som en "kul grej". Han får även agera ambassadör för 

gruvnäringen och de jobb som den förväntas bringa Norrbotten. 
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Högkonjunkturen för gruvbranschen kommer att påverka hela området kring gruvorna, 

enligt Martin Ivert. 

– Vi märker att det börjar bli lite överhettat i Norrbotten. Det är lite brist på folk, 

konsultkostnaderna går upp och materialpriset ökar. Om fem år blir det svettigt i 

Norrbotten med arbetskraftsbrist, säger Martin Ivert. 

 

Istället för att få svara på frågor kring LKAB:s ansvar gällande Malmberget och Kirunas 

respektive stadsflyttar så uppmålas Martin Ivert som vd för ett företag som ger jobb och 

framtidsutsikter till Norrbotten. Det påpekas även att LKAB är av riksintresse, det är inget 

utländskt gruvföretag utan ett svenskt sådant som ger tillbaka:  

 

Upp till hälften av LKAB:s stora vinst kommer att hamna i statens kassa som 

 utdelning. 

 

Samtidigt tillskrivs inte Martin Ivert ansvar för att LKAB kommer att gå med vinst: 

 

Bakom den exceptionella vinstuppgången finns i princip en enda förklaring. Priset på 

järnmalm har stigit kraftigt senaste året. 

 

Ändock beskriver hela texten Martin Ivert i positiva ordalag och texten handlar i huvudsak 

om att LKAB kommer gå med vinst. Det gör att Martin Ivert implicit får ta åt sig äran för 

LKAB:s ekonomiska framgångar. De sociala konsekvenserna får bilda bakgrund och 

vinstfokus sätts i förgrunden. Även om de sociala konsekvenserna nämns i faktarutan på 

samma sida så är det ingenting som Martin Ivert får stå till svars för. Detta kommenteras 

istället av kommunalpolitiker och en annan representant för LKAB, Thomas Savilahti, som 

bara står omnämnd som "LKAB:s Thomas Savilahti", vilket gör att hans roll i företaget är 

oklart. Martin Ivert får vara frontfigur för den ökade inkomsten och det positiva, inte de 

konsekvenser som gruvnäringen för med sig. Genom att låta de kommunalpolitiker som får 

komma till tals på tidningssidan göra det i den faktaruta som endast handlar om Malmberget 

och Kirunas stadsflyttar så får de inte i lika hög utsträckning representera den vinst som 

LKAB gör, det positiva som intervjun med Martin Ivert fokuserar på. Tommy Nyström, 

kommunalråd i Gällivare kommun, påtalar att det är bra med nya malmfyndigheter då det 

skapar jobb i Gällivare, men att det samtidigt innebär, citat: "svåra påfrestningar för dem som 

tvingas flytta". Han är kritisk till att LKAB informerade kommunen sent om de nya 
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fyndigheterna. Han tycker att det "dröjt lite väl länge innan bolaget informerade alla boende i 

området". LKAB kommenterar, precis som i intervjun, inte de sociala konsekvenserna: 

 

– Det var en överraskning, mer än en lottovinst. Nu slår vi Kiruna, kommenterar 

LKAB:s Thomas Savilahti i samband med mötet där de som bor i Johannesområdet 

informerades.  

 

LKAB får inte ta tydligt ansvar för de sociala konsekvenserna utan istället förekommer 

företaget i samband med arbetstillfällen, vinst och ekonomiska intressen. 

 

Tiden rinner ut för Kiruna. Dagens Nyheter 2007-05-06.68 

Tiden rinner ut för Kiruna är en helsidesartikel av totalt sju sidor som berör stadsflytten av 

Kiruna. Av dessa är sju sidor är fyra i princip uteslutande foton och grafik med tillhörande 

korta beskrivningar och citat. De finns att hitta på sida sjutton mitt i tidningen. Texterna är 

placerade på DN:s Fokus-sidor, det vill säga sidor som är avsedda för längre reportage i 

tidningens nyhetssektion. Materialet är publicerat på en söndag vilket gör att läsaren 

antagligen har mer ledig tid att disponera till tidningsläsandet och därmed större möjlighet att 

sätta sig in i texterna som finns. Text (Christina Kellberg), grafik (Johan Jarnestad) och foto 

(Magnus Hallberg) står DN:s utsända för. Alla tre är på plats vilket illustreras av en 

gemensam byline med rubriken DN I KIRUNA. Datumet då artikelsviten publicerats är den 6 

maj 2007, alltså tre månader efter att det tillkännagetts i vilket riktning staden skulle flyttas 

(förslaget på riktning var då nordväst men ändrades senare till öst).  

 

Dragarbilden som möter betraktaren är en landskapsbild på Kirunas stadskärna. Till höger i 

förgrunden syns en jackklädd arm som pekar nedåt mot samhället. I bildtexten står: "Här 

ligger Kiruna idag. Men nu ska staden flyttas /.../ Zonen närmare sig staden snabbare än man 

tidigare trott". Under bilden ligger rubriken och centrerat under den ingressen. Bilden är 

övergripande och skulle ensam inte säga speciellt mycket om inte texten under förklarar vad 

betraktaren ser. Den efterkommande grafiken är däremot väldigt tydlig. Fotona som följer är 

stora och visar människorna som bor i Kiruna. Ofta är det ansiktsporträtt eller foton med 

människor i förgrunden som visar befolkningen i deras samhälle - på krogen, åkandes 

skejtboard, vid lekparken. Bilden under Tiden rinner ut för Kiruna ger tillsammans med 

                                                
68 Dagens Nyheters webbplats. Hämtad januari, 10, 2014. http://www.dn.se/nyheter/sverige/tiden-
rinner-ut-for-kiruna/ 
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ingressen och bilden associationer till en domedag. Det är som ett frågetecken framför 

Kirunas framtid och kan få läsaren att undra vad som egentligen ska hända längre fram. Vad 

händer efter att tiden runnit ut? 

 

Artikeln är den första i sviten om Kiruna och är därför introducerande. Den berättar när, var 

och hur beslutet om Kirunas stadsflytt ägt rum. Den berättar om hur byggnaderna ska flyttas 

från sin ursprungsplats och återkommer till hur osäker framtiden är. Halvvägs in i texten 

frågar sig skribenten om samhället över huvud taget kommer att existera om hundra år.  

Källorna, bland annat LKAB och deras redovisning av till exempel sprickorna i marken, är 

nämnda vid namn men inte mer ingående presenterade. Den enda person som finns citerad är 

Thomas Nylund, stadsarkitekt, och hans roll är att berätta om de svårigheter och frågetecken 

som dyker upp när det kommer till att planera flera decennier framåt för en stad. Han berättar 

också om de förhoppningar och drömmar de boende har för det nya Kiruna arkitekturmässigt. 

Här är de äldre och yngre överens: de vill ha det som det var förut, vill att de gamla husen ska 

flyttas och användas på sin nya plats.  

 

Vinkeln här är alltså stadsflytten. De stycken som berör ekonomi handlar om hur mycket 

stadsflytten kommer att kosta. LKAB:s vinst och framgångar med gruvbrytningen utelämnas 

därför. Tonen i texten är lugn och melankolisk. Den är ute efter att lyfta fram människan i det 

enorma flyttprojekt som ligger framför Kiruna. Fokus är inte bara på Kirunas utmaningar i 

modern tid, utan har också kopplingar till dess historia. I det inledande stycket nystas 

startskottet till stadsflytten upp, och samtidigt drar reportern en parallell ungefär hundra år 

tillbaka i tiden då Kiruna först bildades. Det är ett vittnesmål från en svunnen tid och 

samtidigt en koppling till att Kiruna såsom det ser ut idag snart är historia. Skribenten 

använder sig ibland av poetiska uttryck – LKAB:s rapport över riskzonerna beskrivs med 

orden "De såg ut som årsringarna på ett träd".  

 

Halvvägs in i texten refereras det till en av vår tids kändaste folksagor, Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Kanske var det bläckhornen, de färgglada 

små husen avsedda för gruvans arbetare, som Nils Holgersson såg – "En hel liten stad med 

glada och trevliga hus". Det citatet bryts av i nästkommande stycke av hårda sifferfakta: inom 

30 år måste 2000 människor flytta, om hundra år har hälften av stadens bebyggelse 

försvunnit. Eller, "Kanske hela", lägger skribenten till. Människan är här utsatt - hon måste 
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flytta, kvarter jämnas med marken och riskzonen "äter" sig in mot bebyggelsen. LKAB:s 

kommentarer om situationen har en syrlig underton: 

 

 Men på LKAB målar man upp en vacker framtid för detta öde område. 

 

Motsatsförhållandet som berättats om i övriga artikeln, men som befästs i slutmeningen är det 

mellan kommun och LKAB, och kommunens beroende av dito: "En kamp mellan David och 

Goliat." Bibelns berättelse om Kung David som besegrade jätten Goliat är ett känt ordspråk 

som uppkommit för att illustrera en kamp som ser till synes omöjlig ut, eftersom 

styrkeförhållanden mellan de två parterna skiljer sig såpass mycket åt. Vem som är Goliat i 

det här sammanhanget är tydligt - LKAB.  

 

Klockan två ringde två poliser på dörren. Förbered er på det värsta, sa de. Aftonbladet 

2008-02-04.69 

Texten är publicerad på nyhetsplats i AB. Ingressen är kort och dramatisk.  

 

Emil Nilsson hade sett berget rasa förr - men var inte rädd. I lördags hade han inte en 

chans.  

– Det skulle inte ha behövt hända, säger pappan Lars Nilsson. 

 

Texten är en av de som AB publicerade 2008 då gruvarbetaren Emil Nilsson dog i 

Kirunagruvan. Den är publicerad dagen efter dödsolyckan och det är första gången som han 

namnges i Aftonbladet. Det är även första gången som den underleverantör (Porjus 

Entreprenad) som Emil Nilsson jobbade för nämns vid namn. Texten fokuserar på sorgen 

efter Emil Nilssons död mer än själva händelsen. Reportern är dold och kommer aldrig själv 

till tals i texten. De som kommer till tals är i huvudsak hans familj (mor och far) som båda bor 

i Pålträsk utanför Älvsbyn. Även en annan man som jobbar i gruvan kommer till tals. En polis 

citeras indirekt. 

 

Klockan två på natten ringde två poliser på dörren. 

– Förbered er på det värsta, sa de. 

 

                                                
69 Aftonbladets webbplats. Hämtad januari, 10, 2014. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11899612.ab 
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Alla källor namnges, förutom de ovan nämnda poliserna och när reportern skriver att "flera 

upprörda gruvarbetare har berättat hur de förgäves påtalat för ledningen att berget var dåligt 

där raset skedde". Texten fokuserar på familjens sorg och inte vem som har gjort rätt eller fel 

– istället har artikeln en anhörigvinkel. Berättelsen problematiseras inte särskilt mycket: i 

texten tas inte LKAB:s ansvar för olyckan upp, mer än att den inte skulle "ha behövt hända" 

som Lars Nilsson säger. LKAB får inte komma till tals eller stå till svars för olyckan i denna 

text, dock i andra texter som är placerade på samma uppslag. Lars Nilsson, pappan, kommer 

till tals fyra gånger, Annlouise Nilsson (mamman) i två. Den man som även arbetar i gruvan 

får komma till tals i två talminus. Lars Nilsson, som tidigare jobbat som gruvarbetare, får 

komma i tals när det kommer till arbetssituationen: 

 

Han har berättat hur det har rasat över honom flera gånger, säger Lars Nilsson som själv 

jobbat i gruva.  

– Men han var aldrig rädd. 

 

Annlouise Nilssons roll i texten ser annorlunda ut. Det förklaras att Emil Nilsson "åt av 

mammas mat och lämnade tvätt" och ofta hade med sig blommor. Hon får stå för ett 

irrationellt hopp: 

 

– Fortfarande tror jag att han ska komma hem när som helst, säger hon och ser mot 

ytterdörren. 

 

Lars Nilssons sorg uttrycks istället när han säger "det skulle inte ha behövt hända". Pappan får 

stå för det rationella medan mamman får stå för det mer känslostyrda. Texten är dramatiskt 

skriven och använder sig av många tankestreck för att åstadkomma ett visst tempo. 

Exempelvis: "Klockan fyra på morgonen hittades han i förarhytten – död". Ordvalen är 

dramatiska eller känslosamma, "väldiga block", "kastade sig på telefonen", "ta till sig det 

ofattbara", "bakom brinnande ljus bottenlös sorg", "i Pålträsk syns ingen morgondag i sikte". 

Reportern tar själv på sig att beskriva familjens känslor då han skriver att familjen har 

"kämpat med att förstå och ta till sig det ofattbara", men underbygger detta med citat: 

 

– Vi ser på tv och läser om det i tidningarna. Det är så tungt, säger Lars Nilsson. 
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Reportern använder alltid ett neutralt anföringsord, "säger". Lars och Annlouise Nilsson görs 

förvisso till objekt i den mening att de porträtteras som offer för dödsolyckan. Men samtidigt 

så får de själva komma till tals och beskriva sin sorg med egna ord – de går alltså att anse som 

objekt men inte för den delen utan handlingskraft. Texten äger rum i hemmamiljö, hos Lars 

och Annlouise Nilsson, men även i gruvan. Dels så beskrivs hur olyckan gick till i Kiruna och 

i slutet av artikeln förflyttas texten dit: 

 

38 mil bort, i Kiruna, funderar raslastaren Sixten Snell, 56, över varför just han har 

klarat sig. 

 

Pålträsk får vara platsen för sorgen och Kiruna får vara platsen för olyckan och en plats för 

arbete. I Pålträsk så sörjer föräldrarna och i Kiruna så säger raslastaren som jobbade i gruvan 

"the show must go on". En bildtext nämner kort att det är ”Sorg i Kiruna. Utanför LKAB:s 

huvudkontor i Kiruna vajade flaggorna på halv stång”, men i själva huvudtexten kopplas inte 

sorgen dit. På så sätt så kopplas inte gruvindustrin ihop lika tydligt med dödsolyckan. 

Föräldrarna får berätta om händelsen och ge känslor till det som skett. Det dramatiseras även, 

som tidigare nämnt, genom ordval: 

 

Hon talar om sin yngste son, om BMW-bilarna han tyckte så mycket om. Och vännerna 

som nu fyller hans hemsida på Lunarstorm med sorgsna avsked. 

 

Detta förmedlar bilden av en ung, saknad och populär person (hans hemsida på Lunarstorm 

fylls med sorgsna avsked) med intresse för bilar (BMW-bilarna). Retoriskt sett så är vissa 

saker enkelt beskrivna, så som hur olyckan gick till. Vad raset beror på framkommer inte, 

utan bara att ett ras ägt rum och Emil Nilsson har fått bergsblock på sin bil som han använder 

i sitt arbete. Fokus ligger snarare på hur föräldrarna upplever sorgen än vad som har skett. 

Texten fortsätter sedan: 

 

En arbetskamrat slog larm och resten av natten försökte personal från LKAB komma 

fram till honom. Klockan fyra på morgonen hittades han i förarhytten – död. 

 

Ett dramatiskt bildspråk målas upp genom följande liknelse: 

 

Han sitter mittemot hustrun vid köksbordet, bakom brinnande ljus och bottenlös sorg. 
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De brinnande ljusen fungerar som en metafor för Lars och Annlouise Nilssons sorg och 

saknad. De kan antingen tolkas som ett brinnande ljus som inger hopp eller som en 

förstärkande metafor för deras känslor – känslorna är starka och brinnande. 

8. Analys 

8.1 Kvantitativ analys 

Enligt nyhetsvärderingsteorin så är det endast en liten del av de händelser som sker som sedan 

väljs ut som nyheter. Flertalet av de texter som rör de orter som undersökts är ekonomiskt 

vinklade, medan ett mindre antal tar upp sociala konsekvenser. Detta anser vi kan vara en 

indikation på att ekonomiskt vinklade händelser kan ha större sannolikhet att bli nyheter, än 

händelser som rör sociala konsekvenser i Malmberget eller Kiruna. Enligt 

nyhetsvärderingsteorin så påverkar även människors bild av en händelse eller plats av hur 

rapporteringen ser ut. När det gällde Kiruna var många texter mellan 2005 och 2007 och 

ekonomisk vinkel men tvärtom 2008 och 2009. År 2008 dog en man i gruvan och ett stort 

antal texter handlar om detta. Det kan förklara att antalet ekonomiskt vinklade texter kraftigt 

sjönk under denna period eftersom tidningarna bedömde att de ändå rapporterade så mycket 

från Kirunaområdet. 

 

En förklaring till att det har skrivits mindre om Malmberget är enligt nyhetsvärderingsteorin 

frekvens. En händelse som har skett under lång tid kommer med mindre sannolik att 

rapporteras. Att Malmberget står inför en stadsomvandling har stått klart i över 50 år medan 

det i Kiruna är en nyare händelse. Stadflytten i Kiruna berör också ett större antal människor 

än Malmberget vilket kan bidra till ett högre nyhetsvärde. Stadsflytten av Kiruna är också en 

ovanlig händelse och ett liknande projekt har aldrig genomförts i Sverige. Därmed stämmer 

det in på kriteriet sensation eller avvikelse. Att antalet texter om Kiruna och dess stadsflytt 

ändå inte blev ännu fler kan ha att göra med att det berör en samhällelig fråga. Enligt 

nyhetsvärderingsteorin prioriteras nyheter som berör exempelvis kändisar, sex och olyckor 

framför händelser som berör samhället. Att antalet texter om Malmberget och Kirunas 

gruvnäring är så pass få i antalet (106 under fem år, det vill säga mindre än två texter per 

månad) kan förklaras med geografisk närhet. Kiruna och Malmberget ligger båda i 

Norrbottens län. Avståndet mellan Stockholm och Norrbotten är långt. DN och AB är i 

huvudsak baserade i Stockholm, även om båda har rikstäckning. Speciellt DN har en tydligare 
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Stockholmsprofil med en separat avdelning som bara rör Stockholm. Det är dessutom 

Sveriges huvudstad och har ett större invånarantal än Malmberget och Kiruna. Därför kan 

händelser i Norrbotten upplevas och värderas som mindre relevanta för deras läsare.  

 

Nyhetsvärderingen nämner även tröskel, att en händelse är mer sannolik att rapporteras om ju 

hemskare den är. Detta kan förklara varför det skrevs så pass mycket om dödsolyckan i 

Kiruna 2008. Under 2007 urbryter också en vild gruvstrejk. Händelsernas kontinuitet blir här 

tydlig, alltså att om en händelse en gång valts ut som nyhet är det troligt att det återkommer. 

Majoriteten av texterna som handlar om Kiruna under 2007 och 2008 tar upp dessa två 

händelser. Att det skrivits så pass lite om de respektive orternas stadsomvandlingar kan 

förklaras med att nyheter får högre nyhetsvärde om de är entydiga. Stadsomvandlingar är 

komplicerade händelser då en mängd olika beslut ska klubbas igenom och de låter sig inte 

enkelt förklaras i kortare nyhetstexter. Att redovisa att LKAB har gått med vinst eller förlust 

är betydligt mindre komplicerat.  

 

Vi har även undersökt fördelningen av källor som får komma till tals i texten. När 

rapporteringen rör enbart Malmberget används ofta LKAB som källa. I Malmberget: 

strukturella förändringar och kulturarvsprocesser: en fallstudie, redogörs för att Malmberget 

är en enföretagarort där LKAB har mycket inflytande. Det kan vara en förklaring till att 

LKAB uttalar sig oftare när det rör Malmberget än Kiruna. Man skulle också kunna räkna 

LKAB till en så kallad elitkälla, alltså en grupp som sitter på en hög position i näringslivet.  

8.2 Kvalitativ analys 

I den första texten som vi analyserade, Sverige har fått guldfeber, var ingången den aktuella 

råvarubristen i världen. Eftersom det är en ledarartikel, en annan typ av text än nyhetstexter 

och till för bland annat opinionsbildning, blir det här svårt att koppla analysen till 

nyhetsvärderingsteorin. Det är en argumenterande text som är typisk för ledarartiklar där 

journalisten vill framhäva någonting som denne tycker är viktigt. Textens innehåll berättar om 

skilda geografiska platser och företag runt om i Sverige samt strukturomvandlingar som 

pågått under flera år. Ämnet i sig är alltså inte lättolkat och skulle därför i första hand inte 

väljas ut till en nyhetstext utan skribenten har förenklat ett komplicerat förlopp. Här framställs 

det som om gruvnäringen på olika orter vore en enda rörelse i samma riktning. Ämnet 

beskrivs i starka ordalag som kan höja intensiteten i texten, som då skribenten beskriver 
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gruvnäringen som "kokhet" och skriver om miljonvinster. För att ämnet inte ska bli alltför 

abstrakt används ett målande språk som många läsare kan relatera till. Exempelvis liknar 

skribenten det stora gruvföretaget vid kyssen som prinsen ger den sovande Törnrosa. Många 

känner till sagan om Törnrosa och detta skapar samklang hos läsaren, alltså att denne kopplar 

samman den kända sagan med situationen som beskrivs. Texten inleds med en referens till 

elitnationen Kina och västvärlden. Kina ligger långt bort. Västvärlden är ett begrepp som 

används som kontrast mot Kina, men som också kan upplevas som abstrakt eftersom det är ett 

samlingsbegrepp som egentligen inte avser några exakta geografiska gränser. Direkt efteråt 

förflyttas perspektivet till hemmaplan, då skribenten fastslår att Sverige är en "stormakt", en 

elitnation. Texten blir därmed mer angelägen för läsaren, eftersom saker som inträffar i 

personens geografiska närhet ökar intresset. 

 

Martin Ivert, LKAB:s dåvarande vd som artikeln LKAB gör järn till guld handlar om, är en 

elitperson. Enligt kriteriet elitcentrering tillhör de vanligaste förekommande aktörerna i 

nyheterna någon form av elit. Här har skribenten valt att kontrastera Martin Iverts elitposition 

mot att han ändå inte beter sig såsom elitpersoner förväntas bete sig. Martin Ivert är en man 

som innehar den högsta befattningen på ett företag som omsätter miljontals kronor, men han 

har ändå båda fötterna på jorden. Skribenten har därmed fått texten att visa någonting 

avvikande eller oväntat. Ivert behöver inte ta bussen som gemene man, men gör det ändå. Det 

kan skapa meningsfullhet hos läsaren eftersom många har erfarenhet av att åka kollektivtrafik. 

Berättarmässigt har texten inte en hög intensitet eller några otrevliga inslag, men det 

kompenseras av att Martin Ivert beskrivs som ett ovanligt inslag i näringslivsvärlden.    

Tiden rinner ut för Kiruna handlar om stadsflytten precis efter att det blivit klart i vilken 

riktning staden ska flyttas. Ämnet innehåller flera av nyhetsvärderingens kriterier: det är nytt 

och ovanligt: att flytta ett stort stadshus, i vilket möbler och inredning fortfarande står, är ett 

projekt som man sällan hört om. Stadsflytten innebär också svårigheter och utmaningar för 

invånarna i staden vilket gör att skribenten kan få ett mänskligt perspektiv på nyheten. 

Ingången i texten är alltså entydig, men därefter beskrivs en lång process och även ett par 

tillbakablickar i historien. Ett återkommande tema är människors hem och bostad, vilket kan 

signalera meningsfullhet till läsaren. I texten är det ett huvudsakligt fokus på de konsekvenser 

som det innebär för Kirunas befolkning. Ett av nyhetsvärderingsteorins kriterier är 

komposition, alltså hur väl nyheten passar med det övriga nyhetsinnehållet. Att på ett tydligt 

sätt belysa de sociala konsekvenserna av Kirunas stadsflytt kan ha värderats som viktigt för 
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att få en nyanserad rapportering eftersom många texter som rör gruvorterna har ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

Emil dog när gruvan rasade handlar om gruvarbetaren Emil Nilssons död. Att det blev en 

nyhet kan förklaras av tröskel, ett av nyhetsvärderingsteorins kriterier – händelsen i sig är 

ovanlig och spektakulär i sin natur. Att det dessutom är en ung person som dör i en gruva gör 

förmodligen händelsen än mer ovanlig och oväntad – att en äldre person dör är mer väntat och 

vanligt förekommande. Den text som har analyserats tolkar dessutom händelsen entydigt – det 

är ingen i texten som står till svars för händelsen utan den fokuserar endast på föräldrarnas 

sorg. Meningsfullheten, att händelsen är kulturellt bekant, målas upp genom olika faktorer: 

Emil Nilsson hade både en mamma och en pappa, något de flesta kan relatera till. Han gillade 

bilar och hade ett konto på Lunarstorm (en mötesplats på internet för ungdomar), något som 

fungerar som ytterligare igenkänningsfaktorer. Genom detta försöker reportern göra Emil 

Nilsson mänsklig, någon som är som alla vi andra. Att texten över huvud taget innehåller 

referens till personer gör att den känns mindre abstrakt. Att händelsen dessutom innehåller 

referens till något negativt gör den mer trolig att bli en nyhet. För att en händelse ska bli till en 

nyhet krävs även en tydlig början, mitt och ett tydligt slut. Texten om Emil Nilsson börjar 

med själva händelsen, då Emil Nilsson dör, förflyttar sig sedan till barndomshemmet i 

Pålsträsk och avslutar där allt började, i Kirunagruvan. 

9. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, rapporteringen om 

gruvnäringen från Kiruna och Malmberget skiljde sig åt i Aftonbladet och Dagens Nyheters 

rapportering.  

När det kommer till Malmberget har urvalet varit litet, under 2005 skrevs exempelvis inga 

texter om endast Malmberget i förhållande till gruvnäringen. Det tunna urval, 25 texter som 

rör Malmberget, är en brist i undersökningen. Vi var dock intresserade av att jämföra 

situationen i Kiruna med den i Malmberget under åren 2005-2009 vilket gjorde att urvalet inte 

kunde utökas utan att mängden texter som rör Kiruna hade blivit för stort för undersökningen. 

De brister vi har upptäckt under arbetets gång har rättats till i den utsträckning det varit 

genomförbart. Exempelvis så valde vi helt bort variabeln krönika då vi inte fann några 

krönikor som berörde Malmberget eller Kiruna.  
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Skillnaden i variabeldefinition gällande ekonomisk vinkel och sociala konsekvenser är också 

en tänkbar brist. Variabeldefinitionen var utformad så att det räckte att en artikel över huvud 

taget nämnde sociala konsekvenser i en mening. Ekonomisk vinkel innebar däremot att 

artikeln ska ha ett huvudsakligt fokus på ekonomi. Anledning till att variablerna utformades 

så var för att kunna undersöka i vilken utsträckning dessa faktorer benämns i samma text. 

Sociala konsekvenser var dessutom, baserat på de texter vi läst, sällsynt som huvudsakligt 

fokus. Att utforma olika kriterier för variablerna blev ett verktyg för att fånga upp ett större 

antal texter.  

 

Norrbottens län har lokalrapportering som bevakar och förmedlar information om området 

detaljrikt och frekvent. Men människor som bor i resterande Sverige baserar sin bild av 

händelser i Norrland och Norrbotten bland annat på information från rikstäckande medier 

såsom DN och AB. Rapporteringen från Sveriges större dags- respektive kvällstidning verkar 

inte i hög utsträckning återspeglat hur invånarna i Malmberget och Kiruna upplevt sin stad, 

baserat på den tidigare forskning vi tagit del av som fokuserar på de sociala konsekvenserna 

för invånarna. Malmberget: strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie 

fokuserar på människors identitet och hur det är knutet till dess kulturarv. I Kiruna får 

kulturarvet leva kvar – staden flyttas men ska finnas kvar. Men i Malmberget avvecklas 

staden istället. Detta kan få konsekvenser för de boende då deras kulturarv går förlorat. 

 

I två av de uppsatser vi läst, Gropen som delar Malmberget: en studie om hur invånarna 

upplever den pågående förändringen i samhället och Människor, arbete och socialt liv i 

Haparanda och Kiruna – förändring och jämställdhet så ligger fokus på sociala konsekvenser 

för de boende. Enligt dessa uppsatser påverkades de boende av miljöstörningarna i 

Malmberget och Kiruna. Malmbergsborna vittnar i Dyrnlinds uppsats om hur de upplever 

skalven som någonting obehagligt.70 De boende i Kiruna var oroliga inför stadsflytten.71 Men 

detta perspektiv verkar inte, utifrån undersökningen, fått särskilt mycket utrymme i DN och 

AB – bara 38 av 136 texter i studien nämner över huvud taget sociala konsekvenser. I 

förlängningen, då mediebevakningen från Norrbotten når ut allt mindre, är frågan vilken bild 
                                                
70 Dyrnlind, Anna, Gropen som delar Malmberget: en studie om hur invånarna upplever den 
pågående förändringen i samhället, D-uppsats, Luleå tekniska universitet, 2010, s 45 
71 King, Berg, Piipola och Barry, Människor, arbete och social liv i Haparanda och Kiruna – 
förändring och jämställdhet i King, Allen Douglas, Equal Opportunities, The right to be unequal? 
Lic.-avh., Luleå tekniska universitet 2009, Hämtad december, 16, 2013 från  
http://pure.ltu.se/portal/files/3425331/Allen_Douglas_King_LIC2009.pdf, s 85-86  
 



44 
 

resterande Sverige får av Malmberget och Kirunas gruvnäring. Som enbart ekonomisk näring, 

eller som en ekonomisk näring som även har konsekvenser för de som bor i Malmberget och 

Kiruna? När de flesta texter som rör rapportering om gruvnäring i Malmberget eller Kiruna är 

ekonomiskt vinklade kan detta bidra till en bild av gruvnäringen som till stor del blir kopplad 

till ekonomi, och inte något som påverkar invånarna negativt ur exempelvis en miljöaspekt. 

När också många texter inte visar på ett samband mellan den ekonomiska biten med de 

sociala konsekvenserna kan även läsaren ha svårt att koppla ihop de båda perspektiven.  

 

Undersökningen visar att till antalet texter skiljde det sig åt mellan Kiruna och Malmberget: 

fler texter skrivs om Kiruna. Genom att applicera nyhetsvärderingsteorin på resultatet kan vi 

konstatera att det bland annat berodde på att Kirunas stadsflytt som händelse var nyare är 

strukturomvandlingen som pågått i Malmberget under flera decennier. Däremot hade vi väntat 

oss att representation mellan ekonomisk vinkel och sociala konsekvenser skulle vara ännu 

mer ojämn. Antalet texter som tar upp sociala konsekvenser är få, men det märks att man på 

redaktionen har haft ett tänk som visar att båda sidor ska speglas.  

 

I de texter som fokuserar på sociala konsekvenser är LKAB sällan huvudaktörer. Då var det 

istället fokus på invånarna och de vedermödor och utmaningar de hade att vänta sig. Det kan 

göra att fokus på LKAB:s ansvar gentemot invånarna inte betonas. Istället kopplades LKAB 

samman med den ekonomiska delen, där människan inte är lika synlig.  

 

Detsamma kan gälla vinkeln på artikeln. Att gruvarbetare ofta var huvudaktörer i texter med 

negativ vinkel kan bero på den vilda strejk som började i Kiruna sommaren 2007 vilket 

medförde att gruvarbetare i flera texter fick uttala sig om sin arbetssituation. I de texter som 

var positivt vinklade kom många personer till tals och det fanns ingen tydlig huvudaktör. 

Vanligt var också att det inte fanns några citat alls i texten. En förklaring till det kan vara att 

notiser eller kortare texter som rapporterade om ekonomiska vinster eller framgångar ofta 

saknade citat. Anledningen till att det fanns fler negativa texter om Malmberget är en rad 

separata händelser – en insändare där skribenten var upprörd över Malmbergsbornas 

boendesituation, några gruvarbetare som blev instängda i Malmbergets gruva och en artikel 

om den växande gropen.  

 

Gällande skillnaden mellan dags- och kvällstidning finns det en: AB verkade i större 

utsträckning publicera flera texter som rör Malmberget eller Kiruna under samma dag. I ett 
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nummer så var det exempelvis tre texter (på ledarplats, nyhetsplats och debattplats) som rörde 

Malmberget, jämfört med att det under 2005 exempelvis inte fanns en enda artikel som rörde 

enbart Malmberget. Något liknande mönster går inte att återfinna i DN. AB signalerar därför 

möjligtvis när de tycker att en händelse är viktig och bör uppmärksammas genom att belysa 

denna i högra utsträckning under en kort period. I den kvantitativa analysen var fördelningen 

mellan negativt och positivt vinklade artklar i de två tidningarna jämn. Vi hade förväntat oss 

att AB skulle ha mer vinklade texter än DN. Hadenius, Weibull och Wadbring skriver att 

dags- och kvällstidningar blir allt mer lika varandra.72 Det kan förklara att fördelningen 

negativ/positiv var så pass jämn mellan de två tidningarna.  

 

AB hade mer ledare än DN. En förklaring till det är möjligtvis att AB:s ledarsida är 

oberoende socialdemokratisk. Gruvnäringen är något som ofta kopplas till arbetarrörelsen, 

bland annat i och med gruvstrejken 1969. DN:s ledarsida å andra sidan är oberoende liberal 

och saknar kanske därför samma naturliga koppling till arbetarrörelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den 
digitala tidsåldern, 10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, s 79 
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Bilaga 1, kodschema 

V1 Tidning 
1. Dagens Nyheter 
2. Aftonbladet 
 
V2 År, månad, dag för publicering 
Sexsiffrigt nummer, t ex 050621 om artikeln publicerades den 21 juni 2005 
 
V3 Sidnummer 
Tresiffrigt, t ex s 001 eller 022  
 
V4 Stad. Överhuvudtaget nämns. 
1. Malmberget 
2. Kiruna 
3. Båda 
 
V5 Relevans. Det vill säga huruvida artikeln tar upp Kiruna och/eller Malmberget i 
förhållande till gruvnäringen, även om det är i en bisats i en artikel om gruvnäring.  
1. Ja 
2. Nej 
 
V6 Texttyp 
1. Artikel (en text på över 500 tecken) 
2. Reportage (längre text med mer ingående person- och miljöbeskrivningar) 
3. Ledare (text placerad på ledarsidan) 
4. Krönika (personligt hållen text, kronologiskt kommenterat och refererat händelseförlopp) 
5. Notis (text med högst 500 tecken) 
6. Annat/oklart (under denna kategori faller t ex referat av tv-program osv, essäer...) 
 
V7 Vinkel. Det vill säga om ämnet beskrivs som något bra eller dåligt. Om båda aspekterna 
görs tydliga eller om vinkeln är oklar kategoriserar vi dessa under 3e punkten. 
1. Positiv  
2. Negativ 
3. Annat/oklart  
 
V8 Huvudaktör. Vilka personer får komma till tals det vill säga synas med citat. Om det är 
svårt att avgöra vilka som får komma mest till tals kategoriserar vi detta under punkt 6. 
1. LKAB (ledning eller talesperson) 
2. Gällivare/Kiruna kommun (politiker eller tjänsteman) 
3. Invånare (privatperson) 
4. Gruvarbetare (och facklig representant) 
5. Inga citat överhuvudtaget 
6. Annat/oklart 
 
V9 Ekonomiskt vinklat. Finns det fokus på ekonomi i texten, dvs nämns LKABs vinst/förlust, 
gynnsamma jobbtillfällen, eventuell varsel och så vidare. Skriver om produktionen på något 
sätt och dess arbetskraft (anställda).  
1. Ja 
2. Nej 
 
V10 Sociala konsekvenser. Nämns exempelvis samhällsomvandlingen och de 
brytningsrelaterade miljöstörningarna för de boende i respektive kommun? 
1. Ja 
2. Nej  
 

 


