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Abstract 
 

This essay is about the mobilization that have arisen due to the mining activities being 

planned in Norra Kärr, just outside of Gränna in the northern part of the county of 

Jönköping, Sweden. This study is based on the association Aktion Rädda Vättern and 

members of the associatons’ individual thoughts and experiences of their possibility to 

success. Interviews were carried out with members of the association. The theoretical 

basis lies within the theory of political opportunity structure and the defintion of the 

same by Sidney Tarrow. According to Tarrow one of the motivating factors playing an 

important role for people to mobilize is their individual sense of success and the 

possibility to reach it. Important factors for the mobilization of people consists of both 

social and individual such as networks, social ties, the perception of the group in the 

surrounding area and by bystanders, but also by individual feelings. As shown in the 

essay people’s feelings of opportunity to achieve success is important, so is their feeling 

of belonging.  

 
Keywords 
 
Political Opportunity Structure, Aktion Rädda Vättern, social movement, Gränna, 

Sweden.  



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ___________________________________________________________ 3	  

1.1 Inledande ord _____________________________________________________ 3	  
1.2 Syfte och frågeställning _____________________________________________ 4	  
1.3 Bakgrund ________________________________________________________ 4	  

1.3.1 Aktion Rädda Vättern ___________________________________________ 4	  
1.3.2 Motståndsrörelser i gruvboomens Sverige ___________________________ 5	  
1.3.3 Gruvetablering i Norra Kärr _____________________________________ 7	  
1.3.4 Konkurrerande riksintressen _____________________________________ 8	  
1.3.5 Disposition ___________________________________________________ 9	  

2 Teori ______________________________________________________________ 11	  
2.1 Politiska möjlighetsstrukturer _______________________________________ 11	  

2.1.1 Definition ___________________________________________________ 11	  
2.1.2 Faktorer för engagemang _______________________________________ 11	  
2.1.3 Nätverkande _________________________________________________ 12	  
2.1.4 Hur allmänheten ser på rörelsen _________________________________ 12	  
2.1.5 Viktiga faktorer _______________________________________________ 13	  
2.1.6 Känslors roll i engagemanget ____________________________________ 13	  
2.1.7 Varför människor engagerar sig _________________________________ 14	  

3 Metod _____________________________________________________________ 15	  
3.1 Intervjuer _______________________________________________________ 15	  
3.2 Analysschema ___________________________________________________ 16	  

4 Resultatredovisning _________________________________________________ 17	  
4.1 Föreningens roll __________________________________________________ 17	  

4.1.1 Vättern och det omgivande landskapet _____________________________ 18	  
4.1.2 Ett forum för opinion __________________________________________ 19	  

4.2 Nätverkande _____________________________________________________ 20	  
4.3 Vad är framgång? ________________________________________________ 20	  

4.3.1 Stöd från omgivningen _________________________________________ 21	  
4.4 Känslomässigt engagemang ________________________________________ 22	  

4.4.1 Misstro till myndigheter ________________________________________ 23	  

5 Slutsatser med efterföljande diskussion _________________________________ 25	  
5.1 Slutsatser _______________________________________________________ 25	  

5.1.1 Engagemanget är individuellt orienterat ___________________________ 25	  
5.1.2 Opinionsbildning en del av framgången ___________________________ 26	  

5.2 Slutdiskussion ___________________________________________________ 27	  

Referenser ___________________________________________________________ 29	  
 



  
 

3 
 

1 Inledning 
 
 
1.1 Inledande ord 
 

”Magisk, Kraftfull, Livlig, Ren, Uråldrig, Viktig. Vättern är värd att 
kämpa för.” 

Av de orden möts man när man besöker webbsidan www.aktionraddavattern.eu. Aktion 

Rädda Vättern (ARV) är en förening med syfte att skydda och bevara ekosystemet 

Vättern (aktionraddavattern.eu). Uppsatsens titel har med de värden människor 

tillskriver Vättern och det omkringliggande landskapet samt den konflikt som finns 

mellan å ena sidan bland annat turismnäringen där polkagrisar är en stor del, och å andra 

sidan planerna på anläggandet av en gruva i Grännas närhet. Vad är det egentligen för 

värde medlemmarna i ARV ger Vättern, och vad är det som bestämmer varför man 

väljer att engagera sig? Teorier kring kollektivt handlande, mobilisering och sociala 

rörelser finns i stor omfattning med författare såsom Sidney Tarrow (1998); Robert 

Braun och Ruud Koopmans (2014); och Marco Giugni (1998). Det är bland annat denna 

litteratur som fungerat som uppsatsens teoretiska bas. 

 

I denna uppsats tas det fasta på det som på engelska benämns ”political opportunity 

structure” och som på svenska kan och i uppsatsen fortsättningsvis kommer kallas för 

politiska möjlighetsstrukturer. Det finns olika teorier kring vilka faktorerna är som gör 

att politiska möjlighetsstrukturer skapas och leder till mobilisering och kollektiv 

handling. Med utgångspunkt i Sidney Tarrows definition av politiska 

möjlighetsstrukturer kommer fokus vara på de subjektiva upplevelserna och förväntan 

människor har av att kunna påverka politiskt, något som också fungerar som en viktig 

faktor som motiverar varför de väljer att engagera sig.  

 

För att ta reda på vad det är som motiverar människor till engagemang har en fallstudie 

genomförts. Fokus ligger på föreningen ARV och deras arbete med främst gruvfrågan 

och Norra Kärr. Material har insamlats med hjälp av intervjuer med människor som är 

engagerade inom föreningen. ARV kan sägas vara en social motståndsrörelse som har 

bildats som svar på ett upplevt hot mot bygden, dess miljö och det som är centralt i den 

– Vättern. Uppsatsen fokuserar på det hot som en planerad gruva i Norra Kärr, beläget 

strax norr om Gränna och några få kilometer ifrån Vättern kommit att utgöra. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
I inledningen refereras till den fras man som besökare av internetsidan 

aktionraddavattern.eu möter allra först. Det är en rad värdeladdade nyckelord som 

beskriver Vättern och varför den är värd att kämpa för. Vad de personer som valt att 

engagera sig i föreningen lägger för värde i Vättern är det som delvis bestämmer och 

motiverar deras engagemang. 

 

I sin definition av politiska möjlighetsstrukturer menar Sidney Tarrow (1998) att den 

egna subjektiva upplevelsen om sina möjligheter att lyckas eller inte är en viktig faktor 

till varför människor väljer att engagera sig. Syftet blir därmed att försöka identifiera 

varför människor väljer att engagera sig i en rörelse som ARV och hur den 

självupplevda möjligheten att påverka ser ut. Det är den självupplevda möjligheten att 

påverka som till stor del motiverar varför människor engagerar sig. 

 

Utifrån denna bakgrund har följande fråga formulerats: 

- Hur upplever enskilda individer i Aktion Rädda Vättern sin möjlighet till 

påverkan och vad förväntar de sig att uppnå? 

 

För att ta reda på det krävs det kunskap om vilka förutsättning som finns för gruppens 

agerande, hur och om de nätverkar och samarbetar med andra föreningar eller politiska 

partier och om de har ett stöd i omgivningen. Vilken framgång grupper får baseras 

nämligen bland annat på faktorer som vilka förutsättningar det finns för gruppens 

bildande och hur de arbetar (Giugni 1998). I uppsatsen kommer de underliggande 

strukturella och institutionella faktorerna som ligger till grund för en social rörelse 

identifieras, men studien fokuserar särskilt på de inblandades egna upplevelser av 

gruppens möjligheter att påverka. Ytterst handlar uppsatsen om demokratisk påverkan 

och frågan om det verkligen finns någon mening med att engagera sig i en 

motståndsgrupp av den typ som ARV är. 

 

1.3 Bakgrund 
 
1.3.1 Aktion Rädda Vättern 
ARV startades som en aktionsgrupp 2012 men är idag en förening. Som förening får de 

mer att säga till om eftersom en grupp när den registrerats som förening räknas som en 
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juridisk person. I ARVs fall får det innebörden att de efter att ha varit förening i tre år 

får agera remissinstans i olika frågor. Man kan se föreningen som en del av en 

folkrörelse som vänder sig emot de hot som finns mot dricksvattentäkten Vättern och 

landskapet runt omkring sjön. En social rörelse definieras av Tarrow (1998:4) som 

”collective challenges based on common purposes and social solidarities, in sustained 

interaction with elites, opponents, and authorities”. ARV arbetar aktivt med att 

förhindra att en gruva i Norra Kärr etableras och kämpar således emot både gruvbolaget 

och en del myndigheter. Därmed kan de ses som en motståndsrörelse. 

 

I uppsatsen ges argument för att ARV kan ses som ett fall av en social motståndsrörelse. 

Teorierna om politiska möjlighetsstrukturer används som ett raster för de argument som 

presenteras i uppsatsen. Teorin i sin helhet har fått kritik för att vara abstrakt och 

övergripande och blir därmed svår att pröva (se till exempel Bengtsson 2010). Det valda 

fokuset ligger istället på en liten del av den definition som är en del av basen i politiska-

möjlighetsstrukturer-teorin, den som handlar om subjektiv möjlighet att påverka som 

tidigare inte i någon högre grad behandlats eller skrivits mycket om. Genom att se ARV 

som ett fall av en social rörelse, en motståndsgrupp, är ambitionen att belysa den 

subjektiva upplevelsen kring hur och om ARV kan nå framgång. Eftersom ARV är en 

förening med många medlemmar som både syns och hörs ofta i olika sammanhang kan 

man förmoda att dess medlemmar och engagerade upplever att de kan påverka den 

allmänna opinionen och således även möjligtvis händelseförloppet. Förmodligen skulle 

människor inte engagera sig i föreningen om det inte fanns några incitament att göra 

det, incitament såsom en förväntad framgång. 

 

1.3.2 Motståndsrörelser i gruvboomens Sverige 
Det är inte ovanligt att människor mobiliserar sig mot sådant som upplevs som hot mot 

bygden och deras möjligheter att leva där. Sverige har de senaste åren befunnit sig i en 

gruvboom och konflikter mellan gruvbolagen och lokalsamhällena blir allt mer 

frekventa. Sverige har blivit en attraktiv plats att prospektera på, och utmärker sig med 

god infrastruktur, malm med hög kvalitet och högkvalificerad arbetskraft (Konflikt 

2013). En gruvvänlig politik och låga miljökrav har enligt Sveriges Radio lett till att 

Sverige idag rankas som det bästa land för den som vill satsa pengar på gruvor. Inte 

sällan ges dessutom tillåtelse att prospektera i värdefulla naturområden och 

naturreservat (Kaliber 2014). I Sverige sker många gruvprospekteringar varje år och 

under senare år har dessa ökat. De senaste åren har flera motståndsaktioner mot just 
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gruvor uppstått, en del av dessa är än idag högaktuella. Motståndarna kräver i många 

fall striktare lagstiftning, ett högre beaktande till den omgivande naturen och inte sällan 

helt stopp mot utvinningen av mineraler och bergarter. Det finns också de som 

förespråkar brytning och åsikterna går ofta isär, i dessa fall handlar det om gruvans 

möjligheter att öka tillväxt och antal arbetstillfällen i gruvans närområde. 

 

Två exempel på gruvmotståndsrörelser är gruvmotståndet mot gruvanetableringen i 

Kallak i Västerbotten, och kalkbrottet på Gotland. I Kallak är det främst samerna som 

mobiliserat sig mot den planerade gruvan. Där liksom i fallet Norra Kärr och Gränna 

motiveras motståndet med hjälp av de stora miljörisker som förknippas med malm- och 

mineralbrytning. och de förödande konsekvenser ett läckage från gruvan skulle kunna få 

på den närliggande Lilla Luleälv och vidare på natur- och djurlivet i området (Strid 

2013). Eftersom området ligger inom samernas marker kommer en gruva i Kallak även 

påverka rennäringen. Gruvan i Kallak skulle, som den är planerad att beläggas, skära av 

en viktig passage som renarna använder när de ska ta sig mellan sina sommar- och 

vinterbeten. Det lokala motståndet är därför stort, men även tillresta aktivister har 

engagerat sig i frågan. Det finns också en annan bild av gruvan, vilken består i att 

gruvan förespås skapa cirka 250 direkta arbetstillfällen vilket förmodligen skulle få en 

positiv effekt på bygden omkring (Konflikt 2013). 

 

Sommaren 2012 rapporterade media nästan dagligen om utvecklingen kring motståndet 

mot kalkbrottet i Bunge på Gotland. TV och tidningar visade bilder på aktivister som 

kedjade fast sig i träden, och motverkade avverkningsmaskinerna att komma fram. 

Motståndet på Gotland kom från olika håll, lokalt och genom olika organisationer 

såsom Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. Frågan blev så uppmärksammad att 

Högsta Domstolen drog in Nordkalks tillstånd att bryta och ytterligare prövningar 

påbörjades (Bombosch 2012). 

 

Striden mot gruvan i Kallak pågår fortfarande och ännu finns inget beslut i frågan men 

provborrningarna fortsätter (nyhetsdatabasen.se). På Gotland lyckades aktivisterna – 

åtminstone tillfälligt – att sätta stopp för brytningen. Norra Kärr utanför Gränna är 

ytterligare ett fall där gruvprospekteringen lett vidare till beslut om fortsatt brytning, där 

ett motstånd byggts upp som arbetar aktivt med att försöka påverka de politiska besluten 

som tas. 
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1.3.3 Gruvetablering i Norra Kärr 
2009 var det år som Tasmet AB (numera Tasman Metal AB), ett kanadensiskt 

gruvbolag inledde prospektering, det vill säga provborrningar i Norra Kärr strax utanför 

Gränna (tasmanmetals.se). Det som hittades då var så kallade sällsynta jordartsmetaller 

som används i produktionen av bland annat mobiltelefoner och annan elektronik. De så 

kallade sällsynta jordartsmetallerna, ofta förkortade REE efter engelskans Rare Earth 

Elements, hittades i en tillräcklig koncentration som visat sig lönsamt att utvinna. 

 

Norra Kärr ligger 1,5 kilometer ifrån Vättern och inom Vätterns tillrinningsområde 

(SGU 2011). Vättern är en av Sveriges största dricksvattentäkter och ungefär 250 000 

människor får idag sitt vatten därifrån (Länsstyrelsen Örebro 2014). På grund av 

områdets kupering anser experter att eventuellt läckage utgör en stor risk (UR 2014). 

ARV har arbetat med gruvfrågan sedan 2013 och frågan har fått ökad betydelse sedan 

den lokala Grännagruppen startades. ARVs intresse och högsta prioritet berör Vättern, 

dess vattenkvalitet och framtida potential (aktionraddavattern.eu). På grund av Vätterns 

allt större betydelse och risk för försämrad vattenkvalitet i många andra viktiga 

dricksvattentäkter runtomkring i Sverige och världen finns det en stor rädsla att ett 

eventuellt läckage skulle göra vattnet obrukligt för många år framåt. 

 

Sveriges mineralstrategi 
”Sverige är idag EU:s ledande gruv- och mineralnation och en del av 
målet med Sveriges mineralstrategi är att den positionen ska förstärkas.” 

Så står det i det förordet som Sveriges näringsminister Annie Lööf skrivit till Sveriges 

Mineralstrategi som utkom 2013 (Näringsdepartementet 2013). Sverige befinner sig i 

nuläget i en gruvboom, och gruvor har etablerats på flera ställen i Sverige med 

koncentration på de norra delarna av landet. Vidare är det i mineralstrategin även 

beskrivet att gruvnäringen innebär ett stort och ofta oåterkalleligt ingrepp på miljön. När 

olika politiska prioriteter, i detta fall miljö- och klimat, och tillväxt står i kontrast till 

varandra på det här sättet är det inte underligt att konflikter mellan å ena sidan 

markägare och lokalbor och å andra sidan gruvföretag sker allt oftare. 

 

Att starta en gruva 
Sverige har de senaste åren etablerat ett rykte om sig att vara ett tacksamt land att 

prospektera i. Detta är också något som regeringen fått stor kritik för (Kaliber 2014). 



  
 

8 

Gruvetablering i Sverige går under Minerallagen och förfarandet från planeringsstadiet 

till en färdig gruva måste gå igenom tre steg: undersökningstillstånd; ansökan om 

bearbetningskoncession; samt miljöprövning av gruvverksamheten. Efter att 

Bergsstaten beviljat undersökningstillstånd har företaget lov att provborra (det vill säga 

prospektera) i området. Om prospekteringen indikerar att mineraler finns i en 

koncentration som gör det ekonomiskt försvarbart att bryta görs en ansökan till 

Bergsstaten om bearbetningskoncession, här prövas även frågan utifrån Miljöbalken. Ett 

sista steg innebär att verksamheten prövas i mark- och miljödomstolen som ger det 

slutliga tillståndet om gruvverksamheten får starta eller inte. 

 

Under frågans behandlingstid sker även samråd med myndigheter och allmänheten, och 

remiss går ut till den berörda länsstyrelsen (Näringsdepartementet 2013). På grund av 

frågans karaktär är det alltså inte lokalpolitikerna som äger frågan, och länsstyrelsen i de 

berörda länen som här är både Jönköpings och Östergötlands länsstyrelser är endast 

remissinstans. 

 

1.3.4 Konkurrerande riksintressen 
Fyndigheten vid Norra Kärr utanför Gränna klassas en av de viktigaste i världen och 

”den enda av betydelse i hela Europa” (tasmanmetals.se). Eftersom utvinning av de 

sällsynta jordartsmetallerna väl överensstämmer med Sveriges mineralstrategi och 

fyndigheten visat sig så betydelsefull har fyndigheten klassats som ett riksintresse. 

Norra Kärr klassades 2011 som ett riksintresse enligt tredje kapitlet, sjunde paragrafen i 

Miljöbalken (SGU 2011). En klassificering som riksintresse innebär att området ”väger 

tyngre än lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen och att 

områdets värde eller betydelse inte påtagligt får skadas” (Länsstyrelsen Jönköping 

2013b). Även Vättern med sina öar och strandområden klassas enligt ett annat kapitel, 

fjärde kapitlet i Miljöbalken som ett riksintresse (Näringsdepartementet 2013). Detta 

innebär alltså att även detta riksintresse ska skyddas speciellt, och bestämmelserna i 

Miljöbalken ska syfta till ”främja en hållbar utveckling som innebära att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (1998:808). Vättern 

ingår också i ett Natura 2000-område, som en del av Europeiska Unionens 

naturvårdspolitik (Vätternvårdsförbundet 2008). 

 

Här finns alltså en konflikt mellan två riksintressen: riksintresset för mineralbrytning 

och riksintresset för naturskydd. Mineralbrytningen kan å ena sidan skapa flera nya 
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arbetstillfällen, och ge bygden en ökad inflyttning med allt vad det innebär. Tasman AB 

själva uppskattar att uppemot 2000 nya arbetstillfällen kan skapas (Montelius 2012). I 

lokaltidningen i Jönköping, Jönköpingsposten framställs inte läget alls lika optimistiskt 

utan skriver i en artikel att gruvan kan skapa runt 1000 nya jobb (Pilhem 2013) medan 

många politiker och skribenter menar att det endast handlar om några hundra (se till 

exempel Hugander, Kärner & Weidman 2013). En gruva kan ge många arbetstillfällen, 

inte bara de direkta som har med gruvverksamhet att göra. Gruvetablering kan också 

medföra en positiv effekt på bygden i stort, med effekter såsom utökad service och 

infrastruktur till följd av en inflyttning av människor till bygden. Detta gäller allt som 

oftast för avfolkade orter i norra delarna av Sverige där gruvorna skulle vara ett sätt att 

öka landsbygdens livskraft och ge kringeffekter för bygden i form av inflyttning, nya 

företag och skolor. 

 

Förmodligen kan och kommer gruvans etablering ske på bekostnad av naturvärden som 

skog, mark, och vattendrag och vattentäkter riskerar att förorenas. Gruvan som planeras 

i Norra Kärr är ett dagbrott vilket kommer innebära ett stort ingrepp i landskapet. Även 

turism, som i området kring Gränna är väldigt stor, kan komma att skadas till följd av 

gruvan. Konflikten väcker starka känslor och opinion som också tidigare åskådats i 

samband med motståndet på Gotland och det i Kallak. Motståndet mot gruvan i Norra 

Kärr utanför Gränna handlar om att sätta stopp för gruvan. Detta har bland annat gjorts 

genom att försöka utnämna Vättern till ett vattenskyddsområde. Flera motioner, se 

exempelvis motion 2012/13: C236 har lagts fram i försök att få till ett 

vattenskyddsområde för hela Vättern. Motion 2012/13: C236 tillsammans med flera 

andra har dock avslagits. 

 

1.3.5 Disposition 
I detta, det inledande avsnittet, presenteras fallstudien som gjorts om Norra Kärr utanför 

Gränna. Kort har också den teori uppsatsen faller tillbaka på nämnts och uppsatsens 

syfte och frågeställning presenterats. I nästa avsnitt görs en neddykning i den teori där 

som ligger till grund för uppsatsen. Här introduceras begreppet politiska 

möjlighetsstrukturer och fokus på den förväntade framgången motiveras. I avsnittet 

därefter görs en genomgång av de metodologiska avväganden som behövts göras för 

uppsatsen, och en motivation till varför intervjuer ansetts som det bästa sättet för att 

besvara uppsatsens frågeställning. I avsnitt fyra ges en resultatredovisning med löpande 

analys, utefter de transkriberade intervjusvaren presenteras svaren utefter det 
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analysschemat som presenterats i avsnittet före. Avsnitt fem är diskussionsdelen i 

uppsatsen, här diskuteras resultaten som framkommit och med hjälp av 

teorianknytningen till politiska möjlighetsstrukturer dras slutsatser. 
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2 Teori 
 
I det här kapitlet belyses och beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

 

2.1 Politiska möjlighetsstrukturer 
 
2.1.1 Definition 
Den teoretiska utgångspunkt för denna uppsats finns i social movement-litteraturen med 

särskilt fokus på det som kallas för Political Opportunity Structure (POS) och som på 

svenska kan benämnas politiska möjlighetsstrukturer. Sidney Tarrow betecknar POS 

som ”a set of clues for when contentious politics will emerge” (Tarrow 1998:20). 

Tarrows definition av POS lyder: 

”By the concept of political opportunity, I mean consistens – but not 
necessarily formal or permanent – dimensions of the political 
environment that provide incentives for people to undertake collective 
action by affecting their expectations for success or failure” (Tarrow 
1998:77ff). 

 

I sin definition lägger Tarrow vikt vid förväntad framgång. Förväntad framgång är i 

allra högsta grad subjektiv. Den individuella upplevelsen av möjlighet att lyckas eller att 

inte lyckas är därför central för när en person ska avgöra om hen vill engagera sig. 

Denna till synes centrala faktor skrivs det dock inte så mycket mer om i resten av 

Tarrows verk. Litteraturen verkar istället kretsa mer kring de övergripande strukturella 

och institutionella faktorer som skapar möjligheter för politisk aktivitet. Tarrows 

definition har dock anklagats för att vara alltför allmän, den säger mycket om allt till 

den grad att den till sist inte säger något om något (Bengtsson 2010:251).  

 

2.1.2 Faktorer för engagemang 
Vid genomgång av litteraturen om teorier om politiska möjlighetsstrukturer visar det sig 

att det är flera faktorer som tycks vara mer betydelsefulla för om mobilisering sker eller 

inte. Faktorerna är delvis beroende av varandra och sammanhörande. 

 

En övergripande faktor är om det finns någon möjlighet att påverka det som händer. 

Ytterst handlar denna punkt om hur demokratisk och centraliserat landet är (Tarrow 

1998; McAdam 1996:27 referead till i Bengtsson 2010:245). Hur en rörelse 

uppkommer, vad den har för målsättning och hur den lyckas influeras i hög grad av den 
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politiska miljön, hur den ser ut och dess dynamik (McCright & Clark 200). Denna punkt 

kan dras ut till att också innefatta traditionen av föreningsliv och de nätverk som redan 

finns. McCright & Clark menar att allianser och nätverkade är viktiga (2006:217). Även 

Giugni poängterar vikten av starka allianser och nätverkande (1998:381). Genom att 

organisera sig kan demokratin stärkas både ”directly and collectively, by offering 

citizens a channel of influence, as well as indirectly and individually, by providing 

areanas where they may increase their political motivation and resources” (Bengtsson 

2010:246). Genom att engagera sig får människor alltså en större möjlighet att påverka. 

De får en arena där de kan verka vilket också kan bidra till motivationen för en 

människa att engagera sig. 

 

2.1.3 Nätverkande 
Nätverkande är en central faktor för mobilisering. Sociala strukturer, alltså nätverk 

spelar en stor roll och det när dennes mobiliseringspotential förvandlas till kollektivt 

handlande (Tarrow 1998:72). Det är genom sociala nätverk som en social rörelse skapar 

kapacitet att upprätthålla en utmanande roll gentemot makten (Ibid:2). Även Lim 

behandlar sociala band som en viktig faktor för engagemang. Platsens betydelse och 

personens koppling till den verkar även den ha en stor roll i vissa kontexter. Lim menar 

att personliga sociala nätverk fungerar som ett initiativ att engagera sig, om flera av ens 

grannar och vänner är aktiva i en social rörelse tenderar även en själv att gå med om 

denne tycker lika (Lim 2008:961). Det fungerar alltså som en influerande kraft som drar 

med de andra, människors övertygelse sprider sig alltså och får fler att delta. 

 

Sociala band med de andra i gruppen spelar också stor roll i ett vidare arbete för att nå 

sitt mål. De sociala banden stärks ytterligare när människor mobiliserar sig i grupper, en 

viss specifik identitet skapas och när gruppen mobiliseras till kollektiv handling i 

aktioner eller protestaktioner utvecklas identiteten ännu mer (Diani 2009:65). Nätverk, 

sociala band och gruppdynamik är därför viktig, både som bildande och som utvecklade 

kraft för en social rörelse. 

 

2.1.4 Hur allmänheten ser på rörelsen 
Andra viktiga faktorer tycks vara hur man ser på en organisation och hur den framställer 

sig själv för allmänheten. Att det finns ett stöd från allmänheten kan tyckas viktigt, och 

det bekräftas också av bland annat Braun & Koopmans (2014). Bengtsson (2010:252) 

skriver om att man kan se ett ’opportunity window’ som öppnar upp sig och utifrån 
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detta man kan agera, men i nya sociala rörelser tenderar detta fönster av möjligheter 

leda till att mer permanenta grupper bildas.  

 

Ett öppet och transparent politiskt klimat hjälper till att väcka en fråga, och när frågan 

blir diskuterad väcker den också en opinion. Protestaktioner och att synas av 

allmänheten hjälper till att väcka känslor hos de som inte är engageade, och detta skapar 

debatt (Braun & Koopmans 2014:631). Det blir ett slags ”trickle-down” politik och 

”bystanders” fungerar därmed som en länk mellan politiska möjligheter och 

mobilisering (Braun & Koopmans 2014:633). Allmänhetens opinion spelar stor roll här 

(Giugni 1998:379). Organisationer och grupperingar av olika slag: sociala nätverk, 

frivilligorganisationer, partier, politiker och media spelar stor roll för deltagandet 

(Vráblíková 2013:210). På så sätt avspeglas det som händer på en mer övergripande 

nivå även ner på den lokala nivån. 

 

2.1.5 Viktiga faktorer 
Viktiga faktorer för varför mobilisering uppstår är alltså en del institutionella och 

strukturella faktorer såsom möjligheter att påverka, det vill säga i grund och botten hur 

staten är uppbyggd. Även nätverkande, människors och gruppers sociala band och 

relationer spelar roll och huruvida den redan existerande organisationen får stöd i 

samhället. Fokus i uppsatsen ligger dock på den individuella upplevelsen av 

möjligheten att påverka samhället i stort. Bengtsson refererar till Olsons collective-

action dilemma och menar att en social rörelse ”would have to confront two different 

challenges simultaneously: to mobilize followers to take part in collective action; and to 

ensure that this collective action has some influence on society at large” (Bengtsson 

2010:243). Rimligtvis borde det alltså den förväntade möjligheten att kunna påverka 

spela en stor roll för en individ när hen bestämmer sig för att gå med i en organisation. 

 

2.1.6 Känslors roll i engagemanget 
Engagemang är tidskrävande och kräver att viss kunskap inhämtas och framförallt att 

individen har ett stort driv. Man kan förmoda att en människor väljer att engagera sig 

endast då det finns något att vinna för individen själv. Samma princip gäller i annan typ 

av deltagande också, exempelvis vid röstning till riksdagsvalet eller till 

Europaparlamentesvalet. Ching-Hsing Wang påvisar i sin artikel att den rationella 

tanken om att människor röstar efter sitt egenintresse och endast då de har något att 

vinna på det politiska engagemanget har styrt diskursen länge (2013:483). Dock menar 
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Wang att det även finns en känslomässig aspekt som uppmärksammats på senare år. Det 

finns alltså en nära relation mellan känslor och politiskt beteende (Wang 2013:484). 

Innebörden av detta borde därför vara att människors känslor, även i föreningen ARV, 

påverkar deras engagemang i allra högsta grad. 

 

2.1.7 Varför människor engagerar sig 
Deltagande beror inte alltså bara på gynnsamma förhållanden, och att ett ”window of 

opportunity” öppnar sig, utan också enskildas tankar om deras möjlighet att påverka. 

Man kan se politiska möjlighetsstrukturer som en infrastruktur för ”joint, through 

spontaneous, political participation” enligt Bengtsson (2010:245). Genom 

infrastrukturen av politiska möjligheter vägleds aktivister och tyckare, men själva 

deltagarnas subjektiva känsla av möjligheten att kunna påverka är den som avgör 

mobilisering. Men det är genom politiska möjlighetsstrukturer som en social rörelse får 

framgång. Mobiliseringen kring en fråga kan sedan leda till att mer permanenta 

organiseringar och att sociala rörelser bildas. 

 

Det visar sig att viktiga faktorer för deltagande är både sociala och individuella och kan 

sammanfattas som följande: 

 

- Nätverkande och sociala band 

- Stöd från allmänheten 

- Individuella faktorer såsom känslor 

 

För att en social rörelse ska fungera måste det alltså finnas någon slags förväntan hos de 

engagerade att de på något sätt kan påverka. Genom politiska möjlighetsstrukturer, där 

ett fönster av möjligheter öppnar upp sig får en rörelse sin grund. Sen spelar 

nätverkande och sociala band med andra i bygden roll, och ett stöd och en acceptans 

från allmänheten påverkar det individuella engagemanget. Dessa faktorer kan ses som 

rationella, detta kan i sin tur också kontrasteras mot ett annat sätt att tänka, nämligen det 

känslomässiga som går tvärtemot det rationella. Huruvida det finns rationella och 

känslomässiga motiv för engagemanget är vad som kommer lyftas ytterligare i 

resultatdelen av uppsatsen. 
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3 Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. I inledningen identifierades 

ARV som en social rörelse något som legat till grund för den teoretiska utgångspunkt i 

denna bank av litteratur från teoretiker såsom Sidney Tarrow (1998) och Marco G. 

Giugni (1998). Fokus har legat på Sidney Tarrows definition av det som på svenska kan 

översättas till politiska möjlighetsstrukturer. De aspekter som är viktigast för varför 

människor väljer att engagera sig i en social rörelse är vad uppsatsen framförallt handlar 

om. 

 

3.1 Intervjuer 
 
Eftersom upplevelsen av förväntad framgång och möjligheten att påverka är individuell 

och subjektiv har intervjuer setts som ett lämpligt metodval. Tre personer har 

intervjuats, vilka alla är medlemmar eller har varit medlemmar i ARV, som har ett stort 

engagemang och driv i frågan kring Norra Kärr och gruvprospekteringen. Personerna 

har kontaktats efter telefonkontakt med föreningens ordförande som hänvisat till dessa 

och som sedan ytterligare hänvisat till andra personer. De valda informanter är en 

kvinna i 60-årsåldern, boende i Ödeshög norr om Gränna; en man i 20-års åldern 

boende i Jönköping; och en kvinna i 20-års åldern också boende i Jönköping. Två av 

personerna är engagerade inom föreningen ARV, och en är engagerad inom 

Fältbiologerna men har deltagit på föreningens aktiviteter. 

 

För att få utrymme för tankar och åsikter som inte tillfrågats informanterna valdes semi-

strukturerade intervjuer som bestått av vissa kategoriserade och tematiserade fasta 

frågor. Tillvägagångssättet bjuder utrymme för spontana följdfrågor som kan tänkas 

komma upp under intervjun. På detta sätt har ett stort utrymme för informanterna att 

själva fylla på med viktig information som annars riskerats att lämnas utanför intervjun 

getts informanterna. Intervjuerna har utförts mer som ett samtal. Intervjuerna har spelats 

in, transkriberats och sedan tolkats och analyserats utifrån uppsatsens frågeställning och 

den teoretiska utgångspunkten. 

 

Av respekt för informanterna och deras integritet har informanterna anonymiserats och 

fått fiktiva namn. Eftersom att endast ett fåtal personer har intervjuats och deras svar 

varit individuella görs inga tolkningar på att de representerar föreningens samlade 
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åsikter. Eftersom studien bygger på individuella faktorer för varför man väljer att 

engagera sig kan man argumentera för att studien har en hög validitet eftersom de 

intervjuade är engagerade inom just ARV och fått uttrycka sina individuella tankar 

kring sitt engagemang. När det gäller studiens reliabilitet som handlar om dess 

tillförlitlighet är denna lägre än validiteten. Detta beror på att det är de engagerades 

egna upplevelser som räknas i denna uppsats och resultaten är inte direkt replikerbara. 

Dock har det visat sig att informanterna uttrycker liknande åsikter om vad som 

motiverat deras engagemang. 

 

För att få fram svar till uppsatsens frågeställning har följande frågor ställts: 

• Varför har personen engagerat sig i frågan 

• Om personen tidigare varit eller är engagerat i föreningsliv eller politiskt 

• Vad personen tror om sin möjlighet att påverka 

• Vad personen hoppas uppnå med sitt engagemang 

 

3.2 Analysschema 
 
Uppsatsens frågeställning handlar om hur de enskilda individerna i ARV ser på sitt 

engagemang och huruvida de anser att, och i vilken grad de kan få, framgång. Vid 

transkriberingen av de inspelade intervjuerna har de genomgående teman och 

historierna märks ut och kategoriserats i att handla om föreningens roll, deras framgång 

och hur nätverkande med andra grupper, föreningar och organisationer sker. Med fokus 

på den enskilda individen har teman som handlar om deras eget engagemang, varför de 

engagerat sig och hur de ser på sitt eget engagemang och möjlighet att påverka politiskt 

utarbetats. 

 

Fokus ligger alltså på föreningens roll; nätverkande; framgång; och den känslomässiga 

aspekten i engagemanget.  
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4 Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten. Med utgångspunkt kring vad som upplevs som 

framgång och hur möjligheten att påverka ser ut har intervjusvaren därpå analyserats 

enligt nedanstående kategorier. 

 

4.1 Föreningens roll 
 
ARV har arbetat med frågor som berör Vättern sedan 2012 och det hela startades med 

en reaktion på att försvaret ville utöka sin verksamhet och skjuta 79 000 skott i Vättern, 

en betydlig ökning från de 1000 skott de har tillåtelse till idag. Försvarets verksamhet 

riskerar att förorena Vätterns vatten. Tillsammans med gruvan utgör Försvarets 

verksamhet och gasborrning i Vätterns närhet de tre hoten som ARV arbetar med. 

 

Sedan föreningen bildades har den fungerat som ett forum för tankar och människors, 

främst boende i närhetens, åsikter. Frågor som den angående gruvprospekteringen i 

Norra Kärr har fått stor uppmärksamhet genom att föreningen tagit sig an den och drivit 

ett motstånd mot den. Karin menar att det tidigare inte fanns något forum för 

allmänheten att komma till tals. 

”För det första var det tvärtyst om allting, det fanns inget, 
överhuvudtaget, forum för tankar och för det människor bar inom sig 
kom fram. Det fanns inte. Så Aktion Rädda Vättern var det första som var 
ett forum där allmänheten kom till tals.”  

Intervju, Karin 

 

Allmänheten är inte tillfrågad när det gäller dessa typer av frågor, och människor känner 

sig överkörda. Första aktionen föreningen hade skedde 2012 genom att en paneldebatt 

med politiker, försvaret och allmänheten anordnades i Ödeshög.  

”Vi var ju som myror och hade delat ut information och flygblad runt 
hela Vättern /…/ och de hade ställt fram 30-40 stolar, det kom 5-600 
personer. Och dem var alla upprörda och emot försvaret. Var helt 
häftigt. Och det var pressen, det var TV, det var radio, det var 
tidningar.”  

Intervju, Karin 
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Att det finns en opinion hos allmänheten är tydligt. ARV tycks genom sitt engagemang 

fått igång en debatt och driver frågan på flera sätt. I lokaltidningen för Jönköping, 

Jönköpingsposten (JP) publiceras det då och då debattartiklar, insändare och reportage 

från aktiviteter som ordnas av föreningen. Föreningen syns ganska ofta i medierna, och 

flera människor i Grännatrakten tycks känna till föreningen. 

 

4.1.1 Vättern och det omgivande landskapet 
Det finns en stark oro för att den tilltänkta gruvan ska förstöra stora markområden, 

damma mycket och i värsta fall läcka ut föroreningar och gifter i Vättern. En expert på 

gruvdammar, Eva-Lotta Thunqvist sa under ett seminarium, som anordnades av ARV i 

mars 2014 och som behandlade just gruvor att hon inte kan föreställa sig en gruva uppe 

i den kuperade terrängen vid Norra Kärr (UR 2014). Oro finns även för att turismen ska 

lida skada, idag lockar området kring Vättern: Gränna, Ödeshög, Vadstena och Motala 

många turister varje år och Vättern är det centrala i allt detta. 

 

Landskapet runtomkring Gränna beskrivs, utav tillfrågade informanter, som speciellt, 

som ett underbart naturskyddsområde och som ett drömställe att bo på. Det tycks bland 

annat vara detta som motiverat varför man som individ valt att engagera sig. Vättern 

och dess status som dricksvattentäkt innefattar ett ännu större argument för varför man 

engagerat sig. Karin har flyttat till området för Vätterns skull och beskriver på ett 

mycket romantiskt sätt hur hon lever och har utsikt över Vättern och hur Vättern och 

landskapet skiftar med årstiderna. Markus pratar om hur han, när han fick höra om 

gruvplanerna i Norra Kärr, tyckte att det lät som galenskap.  

”Det jag tänkte på var att det här är vårt dricksvatten som vi lever på 
och våra möjligheter att leva här. Och nu är det barn som ska växa upp 
här.” 

Intervju, Markus 

 

Visst väcker gruvan stora känslor i orterna kring Vättern, något som bland annat märks 

på alla de 23 000 namnunderskrifter som ARV samlat in mot försvarets utökade 

verksamhet. Det är många människor som engagerat sig eller på något sätt deltagit i 

aktiviteter anordnade av ARV. JP skriver bland annat i en artikel att sammanlagt runt 

450 personer deltog på en av ARVs aktiviter, Gruvor i fokus, ett gruvseminarium där 

inbjudna forskare och experter på ämnet informerade om uppbyggnaden av en gruva 

och dess konsekvenser (Johansson 2014). 
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4.1.2 Ett forum för opinion 
Att föreningen har blivit ett forum för opinion och informationsspridning är ett viktigt 

framsteg. Enligt Karin ser föreningens medlemmar sig som en viktig del att få 

folkopinionen att växa så att folk runt Vättern får veta vad som pågår så att myndigheter 

inte går bakom ryggen på befolkningen. 

”Om det blir en reaktion och opinion så blir det uppmärksammat och då 
tittar man på vad staten gör i vårt område. Och om det inte hjälper får 
man ju ha en massa demonstrationer.” 

Intervju, Karin 

 

Att informationsspridning är en viktig del av föreningens arbete vittnar bland annat 

också reportage i Jönköpingsposten om. Genom artikeln Gruvor i fokus i Gränna uttalar 

sig föreningens ordförande sig om att ”Det finns ett väldigt stort behov av att få veta 

mer om vad en gruvbrytning får för konsekvenser och vilka för- och nackdelar det för 

med sig” (Johansson 2014).  

 

ARVs roll handlar om att väcka människors engagemang. Att samla människor, 

informera och fungera som ett forum är en viktig roll. Gruppen får på så sätt en stor 

betydelse för omgivningen.  

”Det är ju ganska så betydelsefullt att de gör det här och att de samlar 
människor på det här sättet. Och jag tror också att det medför, för 
människor som känner att det är hopplöst så tror jag det blir en väldigt 
stor tröst att det finns dem som engagerar sig och driver det här. Det får 
dem att våga hoppas och inte bara sitta och känna sig uppgivna och 
känna att de redan förlorat.” 

Intervju, Markus 

 

Föreningens ambition har varit att samla opinion, beröra och informera människor om 

vad som händer, och vara deras röst utåt. ARV har sedan gruppen startats fungerat som 

ett forum för allmänheten att komma till tals. Det finns även en ambition att påverka 

lokalpolitiker och de ansvariga politikerna på högre nivå. 
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4.2 Nätverkande 
 
I teoribildningen kring politiska möjlighetsstrukturer framgår det att en viktig faktor för 

mobilisering och en grupps möjligheter är nätverkande och att etablera sociala band. 

Detta verkar vara en viktig del för ARV också. Genom kontakter blir de inbjudna till 

vissa event, där de kan ställa upp sitt bord och stå och informera om sitt arbete. 

Föreningen för också samarbete med exempelvis Fältbiologerna, som var den första 

organisationen föreningen arbetade tillsammans med.  

 

Efter Fältbiologernas inblandning i frågan, som uppmärksammades med bland annat 

Vandra för Vättern, en aktion där en grupp ungdomar vandrade från Vadstena ner längs 

med Vättern till Gränna med stopp på flera ställen för att prata med boende på de olika 

orterna och media för att uppmärksamma frågan. Något som också gjordes i samband 

med detta var att befolkningen kring vandringssträckan fick skriva på en blå 

vattendroppeformad post-it lapp vad Vättern betydde för dem, tankar om 

gruvetableringen och minerallagen. Ett stort kollage med alla dessa lappar lämnades 

sedan över till Annie Lööf på Almedalsveckan på Gotland 2013. 

 

I början hade föreningen alltså stor hjälp av andra organisationer, och de arbetar 

fortfarande aktivt i starkt samarbete med Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och 

Gränna Skogsgrupp. Efter påtryckningar har föreningen fått upp gruvor som ett viktigt 

ämne på Naturskyddsföreningens riksagenda vilket ses som en framgång enligt en av 

informanterna. 

 

4.3 Vad är framgång? 
 
Genom att synas får ARV uppmärksamhet, en viktig del av detta är att bli publicerade i 

media, menar Karin. På så sätt hjälper ARV allmänheten att komma till tals. Det är en 

del av föreningens framgång upplever både Karin och Markus.  

 

ARV har efter all den uppmärksamhet de fått också lyckats bli remissinstans för 

länsstyrelsen i Västergötland som är den instans som tar emot ansökan om försvarets 

utökade verksamhet. De är enda motståndsgruppen till försvaret och något liknande har 

aldrig tidigare funnits i Sverige.  
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”Det finns så mycket, mycket uppmärksamhet på de här sakerna, det 
måste gå till ytan, det måste synas vad som pågår bakom ridåéerna. Och 
där hjälper vi till. Ju mer som kommer till ytan, ju mer kan man ta hand 
om det också…” 

Intervju, Karin 

 

På olika sätt har man genom föreningen arbetat för att få komma till tals och påverka 

politiker. En av informanterna berättar att hen gått med i ett politiskt parti med 

intentionen att lyfta frågan om Gruvan i Norra Kärr och få den mer uppmärksammad. 

Intentionen lyckades och flera i partiet, enligt hen, övertygades med starka argument att 

våga säga nej till gruvan. Efter att detta parti proklamerat sitt nej till gruvan har flera 

partier i kommunfullmäktige följt samma exempel. I försök att påverka beslutet om 

bearbetningskoncession har även en erinran lämnats in till Länsstyrelsen i Jönköping 

med argument mot gruvan, där har ARV tagit hjälp av en gruvexpert som arbetat i 50 år 

med gruvor i Norra Sverige. Föreningen har flera experter som ställt upp och hjälp dem 

i deras informationsspridningsarbete, bland annat var det flera experter på gruvor och 

dess för- och nackdelar som föreläste under gruvseminariet i Gränna tidigt i mars. 

 

Att hotet, gruvan i Norra Kärr och de två andra aktuella hoten kring Vättern blir 

undanröjda är såklart det yttersta målet. En förändring i Minerallagen vore också 

önskvärt menar Markus, att skärpa miljölagstiftningen kring den och göra den striktare. 

Att klassificera Vättern med ett dricksvattenskydd-märkning, som Karin skulle önska 

och vill uppnå, skulle hjälpa till med att stoppa gruvan eftersom att mycket strängare 

lagar och regler då skulle reglera all potentiell riskabel verksamhet i närområdet. 

 

4.3.1 Stöd från omgivningen 
Det är ”så stora makter” säger Karin. Ibland blir hon uppgiven, men hon menar också 

att det finns något fantastiskt hos människor, något mer som kommer fram. ARV har 

hjälpt till att beröra människor, och omgivningens stöd har ökat sedan gruppen blev en 

förening. Tidigare blev det nästan så att människor tittade snett åt Karin när hon var 

engagerad i en ”aktionsgrupp”, och delade ut material utanför ICA. Idag är det helt 

annorlunda, och Karin vittnar om det stora stödet gruppen har i det omgivande 

samhället. Även Linda känner att det finns ett stort stöd i omgivningen, och under 

vandringen blev Fältbiologerna väl mottagna. 
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”Vi tältade inte en enda gång. Vi fick sova på… i församlingshem, på 
logar, sista natten var vi hos [en kvinna engagerade i ARV] i hennes 
utetält och hennes husvagn” 

Intervju, Linda  

 

Inte bara det nära omgivande samhället tycks stödja ARVs arbete. ARV har även blivit 

uppmärksammade i större sammanhang. Det är med stolthet Karin berättar om hur ARV 

tilldelats Lions miljöpris 2014. Det verkar vara viktigt att engagemanget får respons på 

detta sätt och således blir en morot för det fortsatta arbetet.  

 

Föreningen har lyckats väcka en opinion och ingivit hopp hos många människor tror 

mina informanter. Det är ett tungt arbete och informanterna upplever att de ibland blir 

motarbetade. Demokratin fungerar inte som den ska, och myndigheter och regeringen 

tycks vara i maskopi med varandra menar de. 

”Och det är också många människor, besvikna just för att det är ju inte 
längre demokratiskt på det sättet. Man får uttrycka sig var fjärde år, vem 
man väljer. Sen ska man hålla… tyst. Och finna sig i… man kan ju visst, 
över tidningarna då är det ju känsliga… att påverka och det är därför vi 
behöver blanda in media.” 

Intervju, Karin 

 

Karin menar dock att engagemanget tar tid, det är ett dygnet-runt-arbete att vara 

engagerad på det sätt hon är. Hon måste läsa in sig på allt som har med gruvan att göra 

och sen gäller det ju att hålla sig till att Vättern är det centrala och inte blanda sig andra 

frågor. På denna punkt får hon stöd av Giugni (1998) som menar att en viktigt 

framgångsfaktor visat sig vara att koncentration på färre frågor ofta ger en mer effektiv 

organisation som i större grad får framgång. 

 

Karin menar också att ARV ibland inte får tillräckligt utrymme att föra sin talan och att 

det är väldigt mycket ”pro gruvan” från en myndigheternas sida. 

  

4.4 Känslomässigt engagemang 
 
Trots tungt arbete och ibland upplevt motstånd tror ändå Karin och Markus att de kan 

påverka. Genom att beröra människor känner Karin att hon bidragit till 

opinionsbildande.  
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”Det jag har känt som enskild person, hela mitt engagemang från början 
tills nu är alltihop och framförallt att gå ut och dela ut flygblad och tala 
med folk på torg och marknad och överallt och samla in 
namnunderskrifter, då känner man att man har berört jättemånga 
människor… Och även om vi nu direkt inte kan påverka så är det något 
som går vidare.” 

Intervju, Karin 

 

På liknande sätt menar Markus att han bidragit, men han är noga med att påpeka att 

hans eget enskilda engagemang i frågan inte gör så mycket till eller från, utan det är 

tillsammans med andra engagerade som han kan göra skillnad. Att bilda en folkrörelse 

är något som Markus hoppas ska bli av, och han anser att ARV är en del av en redan 

existerande sådan. Folkets opinion och handlingar, menar han, är viktiga för att kunna 

driva igenom något. 

”Det tror jag är drivande för politiken. För politiska partier kan inte gå 
emot folket. De måste ha med folket om de vill fortsätta regera.” 

Intervju, Markus 

 

Allmänhetens stöd är därför viktigt, och precis som Giugni (1998) nämner så spelar 

alltså de som står bredvid och tittar på en stor roll för rörelsen. Det är härifrån den 

rekryterar sin support och sina medlemmar. Genom att beröra människor genom 

aktioner, dikter och sånger väcker man känslor hos de som iakttar, debatt väcks och 

opinion bildas. 

 

4.4.1 Misstro till myndigheter 
Det finns en uppgivenhet och misstro hos informanterna. Ännu finns det inget slutgiltigt 

beslut taget om Tasman AB får starta en gruvverksamhet i Norra Kärr men om detta 

skulle hända vill ingen av informanterna bo kvar vid Vättern. Risken för att radioaktivt 

damm och marknära radon ska bildas vid sprängning i området är hög, menar de, och 

om dessa ämnen kommer ner i Vättern hotas dricksvattnets kvalitet. 

 

Informanterna hyser ingen stor tilltro till vattenmyndigheterna och menar av rädsla för 

att föroreningar och giftiga ämnen ska hamna i Vättern och att vattenmyndigheter som 

kontrollerar vattenkvaliteten som åtgärd endast ska ändra gränsvärdena som Linda 

beskriver som ”bara ett värde på ett papper som justeras”. Markus berättar om hur han 

skulle reagera om gruvan blir en realitet. 
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”Jag skulle väl sitta i alla fall, ett bra tag med radion igång och bara 
vänta på att få höra nyheten om det här. Om att det har gått åt helvete.”  

Intervju, Markus 

”Om gruvan ska till, om försvaret får göra det och gasborrning skulle 
komma skulle jag psykiskt inte klara av att bo här längre och jag skulle 
inte lita på myndigheterna som gör vattenkontroll faktiskt.” 

Intervju, Karin 

 

Det finns även en skepticism mot försvaret. Karin beskriver hur försvaret som tidigare 

varit till för att försvara medborgarna, nu är det de som bidrar till miljöförstöring och 

säljer ut Sverige genom att låta andra länder provskjuta i Vättern. Det finns alltså en 

misstro till myndigheter hos informanterna och både Markus, Linda och Karin känner 

sig osäkra på om de går att lita till myndigheter. 

”Försvaret som myndighet får skjuta hur som helst i Vättern, i vårt 
dricksvatten. Men vi får inte tvätta bilen på våra garageuppfarter 
längre…”  

Intervju, Karin 
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5 Slutsatser med efterföljande diskussion 
 
I detta avsnitt summeras slutsatserna som kan dras av studien. Här förs även en 

diskussion. 

 
5.1 Slutsatser 
 
Den fråga som uppsatsen syftar till att svara på är hur enskilda individer i ARV 

upplever sin möjlighet till påverkan och vad de förväntar sig att uppnå. Tarrow menar i 

sin definition av politiska möjlighetsstrukturer (1998:77) att engagemang beror på 

upplevelser av möjlighet att få framgång. Utefter detta går det därför att förmoda att de 

engagerade i föreningen känner att de har möjlighet att påverka. Att så är fallet har 

också påvisats av informanterna som känner att de lyckats skapa en arena för opinion 

och informationsspridning. Även politiker har påverkats och flera av de lokala 

politikerna har genom debattartiklar och insändare förmedlat sin åsikt genom 

Jönköpingsposten (se exempelvis Rydberg & de Basso 2014; Svensson 2014 samt 

Huber & Nordqvist 2014). Det som framgått efter studien är därför att upplevelsen att 

det finns en möjlighet att förändra är en viktig del i övertygelsen för varför man väljer 

att engagera sig. Det finns också en känslomässig aspekt av engagemanget. Människors 

känslor för sin hembygd, det upplevda hotet från gruvan och känslan av att bli 

”överkörda” av myndigheter har lett människor till engagemang. 

 

5.1.1 Engagemanget är individuellt orienterat 
Med referens till Bengtsson (2010:243) som menar att människor i verkligheten ”may 

join an association for all sorts of reason: to find new thrills in life, to meet people, or 

simply because one is expected to take part”, tycks engagmanget vara individuellt 

orienterat precis som Tarrow också säger i sin definiton av politiska 

möjlighetsstrukturer. Den känslomässiga delen har visat sig vara en viktig del i politiska 

möjlighetsstrukturer. Känslorna väcks när människor blir berörda eller när de känner sig 

hotade. Informanterna upplever ett hot från gruvan, ett hot om att inte kunna bo kvar 

och att miljön runt omkring Vättern och Norra Kärr ska förstöras, och det är delvis 

därför de engagerat sig. Det finns en känsla av att bli överkörd av krafter som är 

starkare än ens egna, och som man i realiteten inte kan göra så mycket åt.  

 

Det verkar inte bara vara känslor som väcks hos informanterna, utan det verkar också 

finnas en pliktkänsla, att man måste göra något för de kommande generationernas skull. 
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Engagemanget informanterna visar och vittnar om verkar också vara ett spännande och 

aktionsfyllt inslag i vardagslivet. Man känner sig delaktig, kämpar för det man tror på 

och lyckas beröra människor. Dessutom får stort gehör och bekräftelse i det omgivande 

samhället verkar som en motiverande kraft. Bekräftelsen från det omgivande samhället 

verkar vara betydande för de engagerades motivation att fortsätta. 

  

5.1.2 Opinionsbildning en del av framgången 
Att någon typ av framgång är det som engagerade personer inom ARV förväntar sig är 

tydligt. Framgången kan se olika ut och variera i olika grader. Ett yttersta mål är att 

undanröja alla hot mot Vättern genom att bland annat få ett nej till gruvan i Norra Kärr. 

Men att informera människor om vad som händer, vad hoten består i och vad deras 

eventuella konsekvenser kan komma att bli tycks också vara ett viktigt mål med 

engagemanget. När informanterna får prata om den framgång som de hoppas ARV ska 

få är det fokus på att skapa opinion och att få människor att engagera sig i en folkrörelse 

mot gruvan. Till viss del verkar det som att framgången redan är nådd, ARV har genom 

att fungera som ett forum för opinion där informationsspridning till allmänheten är en 

viktig del, fått en stor roll.  

 

ARV tycks hysa en stor tilltro till de människor i bygden som de vänder sig till. Ett mål 

tycks vara att bilda en folkrörelse, och som sådan kan människor gemensamt ställa krav 

och uppmärksammas. Teoretiker såsom McCright & Clark (2006) och Giugni (1998) 

menar att när människor mobiliserar sig får det stor roll för en rörelses framgång. Stöd 

och ett erkännande erkännande i omgivningen verkar vara de faktorer som driver 

föreningen framåt. Tarrow (1998:2) skriver att denna typ av föreningar ofta bygger på 

”underlying social networks and resonant collective action frames, and which develop 

the capacity to maintain sustained challenges against powerful opponents”. 

Gruppdynamik tycks också vara en viktig del för att nå framgång, och att det inom 

gruppen hålls ett trevligt klimat är viktigt. Karin menar att gruppdynamik är en viktig 

del på ARVs möten där man sitter i en ring så att alla kan se varandra, höra varandra 

och få yttra sig. 

 

En förhoppning finns att engagemanget ska leda till politisk påverkan. ARV kan ses 

som en politisk aktör. Det kan också ses som en arena där människor får lov att uttrycka 

sig och genom medlemskap och engagemang själva få möjlighet att påverka. Genom att 

gå med i en organisation, kan man öka sina chanser att påverka, vilket också 
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informanterna är medvetna om. Om det överhuvudtaget finns något värde med att 

engagera sig, huruvida man når framgång beror på. Informanterna vittnar om att man 

tror att man kan påverka på något sätt, och det verkar finnas hopp. Stor del av hoppet 

hämtas från allmänheten i och med det stora stödet som finns för gruppen och det 

erkännande de får.  

 

Hur konflikten mellan polkagrisarna och gruvan slutar vet vi ännu inte. Men att Vättern 

och det omgivande landskapet har en stor betydelse för de människor som lever och 

verkar där framgår tydligt och ligger till grund för konflikten. 

 

5.2 Slutdiskussion 
 
Frågan om Norra Kärr och gruvetableringen där upplevs av informanterna som ett hot 

mot själva bygden, de boende och de näringar samt turistverksamheten som finns där. 

Det är den individuella upplevelsen av hotet och känslorna som väcks till följd, som 

visat sig spela en stor roll för huruvida människor väljer att engagera sig. Den 

känslomässiga orienteriengen i engagemanget tycks vara det som driver ett engagemang 

till framgång. Som visat finns det flera fall av liknande motstånd mot gruvetableringar i 

Sverige, och Gränna är bara ett exempel i gruvboomens Sverige.  

 

Att det är känslor som i så stor grad verkar styra engagemanget till mobilisering är 

något som inte behandlas så mycket i politiska möjlighetsstrukturer-litteraturen. 

Litteraturen nämner däremot nätverkande, vilket också visat sig vara en del av 

människors motivation till att engagera sig. Dock tycker jag mig se en koppling mellan 

nätverkande och den känslomässiga orienteringen. Med hjälp av ett lokalt nätverkande 

och samarbete skapas troligtvis också någon sorts identitet där platsen får en viktig roll. 

Känslorna för platsen får bredare betydelse när det är flera som delar dem, och genom 

nätverkande växer opinionen. När människor mobiliserar sig kan de på en bredare front 

driva frågor och de får ytterligare möjlighet att påverka. Mobilisering kring en fråga 

hjälper troligtvis till att bygga upp en identitet inom gruppen, där platsen vid frågor som 

den om Norra Kärr, troligtvis får en betydande roll. 

 

Att politiska möjlighetsstrukturer skapar en infrastruktur för mobilisering är vedertaget, 

men för att mobiliseringen också ska ske krävs således att det finns nätverk och 

gruppbildningar vari frågan kan drivas. Informanterna i denna studie har alla uttryckt en 
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upplevelse av att vara överkörda av myndigheter. Det finns en känsla av orättvisa och 

att man inte får komma till tals eller påverka. Upplevelsen bidrar också till att känslor 

väcks och mobiliseringen får ytterligare grund. 

 

Den subjektiva känsla för platsen och för aktiva i sociala rörelser av att kunna lyckas, 

tycks inte vara någon betydande del i politiska möjlighetsstrukturer- litteraturen. 

Ändock verkar den spela en avgörande roll för engagemanget. Diskussionen kring 

politiska möjlighetsstrukturer borde kanske därför kompletteras med denna del i fortsatt 

forskning. Uppsatsen har haft intentionen att bidra till den övergripande diskussionen 

kring sociala rörelser i formen motståndsrörelser och de faktorer som motiverar 

människor att engagera sig. 
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