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Inledning 

 
Det moderna samhället är helt beroende av mineral. Energiteknik, informations- och 

kommunikationsteknik, hemelektronik, infrastruktur, logistik och livsmedelsproduktion bygger på ett 
ständigt ökande utbud av mineraler och metaller.  Tillverkning av en persondator eller en smarttelefon över 
behöver mer än 40 grundelement vilka kommer ifrån gruvbrytning. Snabbt byte av förbränningsmotorer 
med elbaserad teknik inom bilindustrin och ökad användning av vind och solenergi kommer att leda till en 
stor efterfrågan på utvinning av metaller som litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller.  Användningen 
av många av dessa högteknologiska metaller kommer att öka i framtiden. Gruvdrift av primära resurser är 
än så länge den enda källan till dessa metaller. Mineral är även en huvudbeståndsdel i många byggmaterial 
vilka behövs för att bygga hem, skolor, sjukhus och infrastruktur. Mineral och metaller är också viktiga för 
att generera och leverera "förnyelsebar" "grön" energi- och koldioxidproduktionsteknik. Även vindkraft 
kräver enorma mängder av traditionella mineraler och metaller, inklusive aggregat för betongförankring, 
koppar för motorlindningar och transmissionsledningar och aluminium för deras byggmaterial. Utan 
sällsynta jordartsmetaller för turbinerna är inte vindkraften konkurrenskraftig.  Mineral och metaller är 
också grundläggande för att bygga motståndskraftiga samhällen mot klimatförändringen. 

Mineral och metallförbrukning är starkt kopplat med ekonomisk tillväxt och urbanisering. Ytterligare tre 
miljarder människor tros flytta till städer före 2050. Förbättrad återvinning, resurseffektivitet, bättre 
produktdesign och nya material kommer att minska mineral- och metallkonsumtionen per capita, men 
gruvdrift av primära resurser kommer fortsatt att spela en viktig roll i framtiden för att bygga hållbara 
samhällen. 

Geologin definierar förekomsterna av mineralfyndigheter vilket leder till att gruvdriften sker på de 
platser där malmerna finns, dvs. finns på specifika platser geografiskt, medan användningen av produkterna 
från gruvdrift i nedströms industrier eller som slutprodukter ofta sker på kontinenter och i länder som 
skilda från gruvorna. Därför värderar befolkningen vid gruvsamhällena inte nödvändigtvis vikten av 
mineralproduktion för välfärd för människor som bor i andra länder, särskilt när det inte finns någon 
konkret och rättvis uppdelning av dessa fördelar. 

Gruvverksamhet kan inte välja platser som är logistiskt, socialt, miljömässigt eller politiskt optimala, 
lämpliga eller "vänliga". Det innebär att företag kan behöva hantera omständigheter som kan utgöra etiska 
utmaningar, bland annat: förhållandet till lokalsamhällen, läget i landskapet/miljö, förhållande till lokala 
och nationella regeringar, svag styrning och därigenom ökad risk för korruption och bestickning. Det är 
nödvändigt att hantera dessa utmaningar på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att geovetare och 
ingenjörer måste bygga sin kapacitet och kompetens om hur man ska hantera lokalsamhällen och 
relaterade sociala frågor. 

Det finns ingen tvekan om att gruvdrift kan ge positiva fördelar till värdländerna, men det kan finnas ett 
pris för miljö och det lokala samhället ifall inte relationer, resurser och gruvverksamheter inte hanteras på 
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ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Det grundläggande målet måste vara en rättvis fördelning av 
fördelarna med gruvdrift och utveckling och minimering av de negativa effekterna på människor och miljö. 
En ansvarsfull krävs med en tydlig etisk kompass. 

 
Introduktion 

 
Gruvbrytning sker förutom i länder som Sverige, Finland, Kanada och Australien ofta i avlägsna, mindre 

väl utvecklade områden. Den kan ge stora möjligheter till lokal utveckling. Rikedom och utveckling från 
gruvdriften kan förbättra värdlandets, regionens och samhällets ekonomi, infrastruktur och livskvalitet och 
leder till ekonomisk tillväxt. Gruvnäringen genererar intäkter för länder genom royalty och skatteinkomster. 
Den leder också till sysselsättning för välutbildad såväl som traditionell arbetskraft. Då modern gruvdrift är 
högteknologisk leder till tekniköverföring och utbildning för innevånarna i det lokala/nationella samhället. 
Sekundära arbeten skapas också genom ekonomiska och sociala multiplikatoreffekter. Möjligheter finns 
genom internationella krav på gruvbolagen att gruvverksamhet kan ge väsentliga förbättringar i form av 
fysisk, social, rättslig och finansiell infrastruktur. Gruvdriften kan ge bidrag till FN: s hållbara utvecklingsmål 
(SDG) men kräver en avsiktlig och uthållig insats. Ifall denna sista punkt missköts kan ekonomisk tillväxt och 
utveckling ske till en oacceptabel social och miljömässig kostnad. Gruvdrift har historiskt påverkat sin 
omgivande miljö och lett till tekniska framsteg och förbättrade tekniker och metoder. Denna tekniska 
utveckling har möjliggjort minskande av många negativa effekter, även drastiska sådana. Detta har då 
underlättat attitydförändringar från ett negativ synsätt av allmänhetens syn på gruvdrift. Gruvcykeln, den 
proceduren i anläggande av gruvor består av etapperna Public Good Geoscience Studies (goda 
geovetenskapliga studier för allmänheten); prospektering; tidig malmgeologisk undersökning; avancerad 
prospektering och utveckling; konstruktion; exploatering; stängning och återställning av gruvområdet. 
Gruvföretag strävar i allt större utsträckning till att minska miljöpåverkan från gruvdrift och minimera deras 
avtryck under hela gruvcykeln, inklusive återställning av mark och ekosystem efter stängning och hantering 
av de sociala aspekterna av nedläggningen. Dialogen mellan gruvbolagen och befolkningen i lokalsamhällen 
är avgörande från tidig prospektering till stängningen av en gruva. Dagens bästa praxis för gruvföretagen är 
att de bör bygga och upprätthålla relationer och dialoger med det omgivande samhället. Viktigt är en 
transparent och öppen dialog som arbetar i harmoni med andra markanvändningar, minskad 
vattenanvändning, minskad energikonsumtion och minimerad miljöpåverkan för att säkerställa högsta 
etiska standard i påverkan av vår planet och lokalsamhällen. Viktigt är att enskilda länder arbetar för en 
ökad insyn, att skapa en stabil rättslig ram och genomföra en ansvarsfull politik för att fördela inom landet, 
till lokalsamhällena det genererade ekonomiska välståndet skapat av gruvdrift. Vidare främja långsiktiga 
investeringar i geologiska undersökningar, stärka det sociala engagemanget och främja 
mineralprospektering för att upptäcka nya resurser för framtida behov. 

 
Definition av ansvarig gruvdrift 

 
Ansvarig gruvdrift respekterar och skyddar alla intressenters, människors hälsa och miljöintressen, och 

bidrar till en tydligt och rättvist till bred ekonomisk utveckling. Allt till gagn för det producerande landet och 
det lokala samhällen, samtidigt som den omfamnar bästa internationella praxis och styrker den för en stark 
rättsstat. 

 
Syftet med detta dokument 

 
Målet med detta dokument är att ge en vägledning av väsentliga nyckelprinciper ur ett etiskt perspektiv 

Vidare att stimulera geovetenskapernas, företagens, beslutsfattarnas och samhällets uppmärksamhet 
angående de idéer och tillvägagångssätt som de ansvariga aktörerna inom gruvdriften har utvecklat och 
använder. Dokumentet illustrerar vikten och behovet av geoetik och för de som arbetar inom detta 
område. Fokus har varit på de värderingar och områden som anges i "Cape Town-uttalandet om geoetik". 
Detta dokument sammanfattar resultaten av en omfattande undersökning av relevant litteratur. 
Bibliografiska listor visar relevanta källdokument. 
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Bästa praxis för ansvarig gruvdrift 
 
Vid utveckling och genomförande av en ansvarig gruvdrift bör du överväga följande metoder och 

tillämpliga följande riktlinjer: 
 
1)  Identifiera och engagera alla relevanta aktörer (intressenter), inklusive myndigheter, medlemmar i 

samhället, anställda, entreprenörer och icke-statliga organisationer. Maximera bidraget till en 
hållbar utveckling, hantera och mildra eventuella miljörisker och effekter, för att bättre förstå och 
möta samhällets förväntningar och behov Utifrån den politiska situationen, bedöma sociala 
konsekvenser och möjligheter, bedriva sociala baslinjestudier, säkerställa ett gott styre och 
upprätthålla höga etiska normer. Det sistnämnda inkluderar styrning utan bestickning och 
korruption, som båda kan ha en skändlig inverkan på samhällsutveckling, företags rykte och 
gruvdrift och i ett bredare sammanhang om demokratins funktion. Mutor och korruption är globala 
problem och medbrottslighet är inte bara specifik för utvecklingsländerna. 

2)  Genomföra en öppen, inkluderande och fortlöpande dialog med lokala samhällen under hela 
gruvcykeln för att skapa starka, transparenta, tillförlitliga, samarbetsvilliga och varaktiga relationer 
mellan bolagen och berörda parter. Vara särskilt uppmärksam på mänskliga rättigheter och respekt 
för lokal kultur och kulturarv, tillgång till mark och vatten samt frågor som rör anställning, säkerhet, 
offentlig upphandling, mångfald, integritet och jämställdhet. Målet är att skapa långsiktigt 
välbefinnande och en hållbar utveckling av lokalsamhällen som fortsätter efter stängning av gruva. 

3)  Engagera sig med samhällen och intressenter och identifiera områden där det finns en rimlig 
anpassning till befintliga värderingar (implicit både ekonomiska och moraliska). Leta efter 
möjligheter till samarbetsåtgärder som skapar hållbar nytta för alla parter, samtidigt som de 
respekterar lokala kulturella värderingar. Syftet är att skapa ett viktigt bidrag till de lokala, regionala 
och nationella ekonomierna och till positiva och stabila Anställningar av lokal arbetskraft och 
avhändande av lokala upphandlingar har också starkt och positiva ekonomiska effekter i hela 
värdekedjan.  Lämpliga och effektiva sociala strukturer bidrar till god lokal styrning och 
samhällsutveckling Regeringarna bör dela med sig till lokalsamhället av det värde som skapas 
genom skatter och stimulera till lokala investeringar. 

4)  Skydda miljön och minimera eller mildra miljöpåverkan på människor och samhällen, inklusive 
användning av resurser som energi, vatten och produktiva jordbruksområden. Göra åtaganden för 
att säkra tillgången på vatten, maximera vattenåtervinningen och minimera färskvattenintag, 
eliminera okontrollerad vattenavlopp, förstå samspelet mellan vatten och mark, och förhindra 
vattenförorening genom att implementera ny teknik och innovativa processer. Vidare att minimera 
buller och dammutsläpp och förhindra markanvändningskonflikter. I detta avseende bör aktörer ta 
hänsyn till den växande konkurrensen mellan markanvändning, biologisk mångfald och 
vattenresurser. 

5)  Samarbeta nära med regionala och lokala aktörer för bättre förstå den biologiska mångfalden och 
bevarande av flora och fauna, öka medvetenheten om den biologiska mångfalden och därigenom 
förbättra den biologiska mångfalden och metoder för naturresurshantering. Detta bidrar till att 
säkerställa den biologiska mångfalden och nedbrytning av livsmiljöer och att gruvdriften inte bidrar 
till markförstöring. 

6)  Belysande av de tillfällen när ett projekt inte uppfyller de grundläggande miljömässiga och sociala 
kriterier vilka idag krävs för att nå en acceptans för drift av en gruva. Slutsatsen skall med andra ord 
visa på att det inte är "rätt" resultat. 

7)  Främja energibesparingar och öka användningen av förnybara energikällor som solpaneler och vind 
för att minska koldioxidutsläppen. Eftersom gruvdrift är en stor energikonsument, behöver den 
utveckla ny teknik för att förbättra energieffektiviteten. Viktiga komponenter är vissa mineral och 
metaller för den nya tekniken och dessa är avgörande för snabba framsteg i den pågående 
övergången mot ett kolfattigt samhälle. 

8)  Hantera avfall på ett effektivt och säkert sätt genom att förbättra transport- och 
avlastningshantering, förhindra miljöföroreningar och återanvända avfall så mycket som möjligt. 
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Betrakta i detta avseende alltid avfall som en potentiell sekundär resurs. Gruvdriften bör sträva 
efter att återvinna alla värdefulla metaller och minimera avfall. 

9)  Planera nedläggning och återställning baserat på miljömässigt och socialt hållbara principer, 
vägledningar och styrsystem. Ta hänsyn till framtida planering i samband med återutveckling och 
nya potentiella användningar av återställda gruvområden. Förslutning av en gruva kräver 
funktionella och testade tekniska och vetenskapliga metoder, så att restaurering av dagbrott, 
bearbetningsavfall, deponier och infrastruktur möjliggör en fortsatt framtida hållbar användning av 
området enligt planerna. Gruvstängning har stor inverkan på omgivande samhällen och planeringen 
av påverka på de sociala och ekonomiska faktorerna övergången från gruva i drift till stängning bör 
börja i god tid. Möjliga lösningar inbegriper bl.a. stöd för ekonomisk diversifiering och skapande av 
alternativa industrier och försörjningar, kapacitetsuppbyggnad, professionell träning. En del av det 
ekonomiska värde som genereras av gruvdrift bör fungera som en katalysator för en hållbar 
utveckling av samhällena. Alla berörda aktörer bör stimuleras för att förutse de medföljande 
förändringarna i den sociala strukturen och hantera dem så bra som möjligt. 

10) Genomföra skräddarsydda och passande ändamål för att utveckla tekniska innovationer och 
avancerade metoder som för prospektering och utvinning av mineralresurser på ett ansvarsfullt 
sätt och att minska potentiella negativa miljöpåverkan. 

11)  Garantera tillgång till konfliktfria mineral genom att undersöka potentiella källor till dessa mineral 
utanför aktiva konfliktzoner eller använda ersättningar till konfliktmineral (t.ex. de kemiskt likartade 
"högteknologiska" elementen niob, tantal och kobolt med etiskt och lokalt producerade sådana) . 
Öka de samhälleliga och etiska frågorna som berörs, och överväga att förbättra förutsättningarna 
för att producera verksamheter globalt. Medan lagstiftning, både inom EU och USA, nu verkställs 
för att "garantera" konfliktfri niob, tantal och kobolt i industriprodukter, finns det fortfarande stora 
hot i samband med nuvarande situation. 

12)  Skapa och ge en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda och bidra till hälsa och säkerhet i 
omgivande samhällen. Företaget ska organisera arbetet på ett sådant sätt att det är säkert och 
meningsfullt för medarbetarna. Automatisering av vissa processer och effektivisering av dem, samt 
utveckling av nya metoder och arbetssätt i samarbete med hela personalen kan bidra till att uppnå 
detta mål. Behovet av strikta normer och praxis för hälsa och säkerhet är självklart, liksom 
utbildningen syftar till en bra arbetskultur. Arbetssäkerhet som syftar till nollolyckor är ett viktigt 
mål i all utveckling. Säkra en respektfull och fruktbar arbetsmiljö genom att eliminera trakasserier 
och diskriminering på grund av ras, kön, religion eller nationalitet. 

13) Utbilda skolelever om vikten av att effektivt hantera mineraltillgångar samt skydda miljön och ta 
socialt ansvar och ge utbildning/coaching i praktiken med att engagera sig med samhällen och 
andra intressenter ", för att utbilda högt kvalificerade och etiskt ansvariga geologer, gruvingenjörer 
och miljöarbetare. 

 
Ytterligare aspekter 

 
En nyligen publicerad Atlas som publicerades under FN: s utvecklingsprogram visade att gruvdrift skulle 

kunna bidra till var och en av FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG). Detta förutsätter att företag: (i) 
innefattar de utvalda SDGerna i sina huvudaktiviteter, (ii) klart anger vad de är beredda att göra, (iii) 
undviker att tillhandahålla sociala tjänster som är samhällets ansvar och (iv) arbetar tillsammans med alla 
berörda aktörer. Några exempel på bidrag företagen kan göra är dialog och engagemang för att arbeta med 
alla berörda parter, deltagande i initiativ för hållbar utveckling och använda sin förmåga att sammankalla 
och i planeringsprocesser. 

Djuphavsbrytning är ett relativt nytt fält, och praktiskt genomförande av principerna om ansvarig 
gruvdrift som skisserats tidigare kommer troligen att kräva avsevärd tanke och experiment. De typer av 
sociala och miljöfrågor som uppstår vid djuphavsbrytningen är helt annorlunda än de som rör gruvdrift på 
land, och den långsiktiga effekten av djuphavsbrytningen förtjänar att diskuteras noggrant och 
vetenskapligt närma sig. 

De aspekter av ansvarig gruvdrift som beskrivs ovan avser modern industriell mineralprospektering och 
gruvdrift. Artisanal och småskaliga gruvor ger emellertid en försörjning till miljontals (oftast fattiga) 
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människor över hela världen, använder primitiva metoder som ofta orsakar allvarliga miljöskador och utgör 
stora risker för hälsa (främst på grund av användningen av kvicksilver) och producerar upp till 20 % av 
världens guldproduktion och 80 % av produktionen av pärla. Utmaningarna för att göra denna typ av 
gruvdrift mer ansvarsfull inkluderar fattigdom, svaga stater, sociala frågor och brist på utbildning och 
infrastruktur. Många regeringar försöker ta itu med situationen och ett antal gruvföretag bidrar genom att 
arbeta med småföretagareorganisationer vilket möjliggör för dessa att arbeta på en del av företagets 
koncession och genom att tillhandahålla tekniskt och pedagogiskt stöd. Artisanal och småskalig gruvdrift 
kan då bli kompatibel med stora gruvoperationer. Att tillhandahålla utbildning, tillgång till teknik och 
förbättra den övergripande styrningen av råmaterial bör vara en gemensam insats för regeringar, 
gruvarbetare och lokala befolkningar. 

 
Slutsatser 

 
Ansvarig gruvdrift gäller principer och etik för en hållbar utveckling för att tillämpas inom prospektering, 

brytning och användning av ekonomiska mineraltillgångar. Detta gäller inkluderande av hela värdekedjan, 
från undersökning, prospektering och utvinning till bearbetning, raffinering, avfallshantering, nedläggning 
av gruvor och återställning. Särskilt: 

 
•  Det handlar om ett konkret åtagande att hantera de ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utmaningarna i samband med utveckling av mineralresurser, att bygga ett system som kan 
säkerställa/främja ansvarlig utvinning av mineral och utveckla en korrekt anpassning av 
motsvarande fördelar på lokal, regional, nationell och global nivå. 

•  Det handlar om hur man skall bygga tillförlitliga och transparenta relationer till samhället i 
allmänhet och med aktörerna som är mer direkt involverade, vilket möjliggör ett positivt 
deltagande av lokala samhällen och myndigheter i skapandet av hållbar nytta för alla parter. 

•  Det är ett sätt att minimera och mildra miljöpåverkan relaterade till vatten, biologisk mångfald och 
mark. 

•  Det möter och tar itu med klimatfrågor genom implementering av innovativ teknik över 
värdekedjan, men också genom att producera mineral och metaller som behövs i energikällor med 
lågt koldioxidutsläpp. 

 
För att detta ska ske är en öppen kommunikationsstrategi tillsammans med engagemang från alla 

relevanta aktörer nödvändig. 
Principerna som uttrycks genom "Cape Town-uttalandet om geoetik" är viktiga för en ansvarig gruvdrift. 

Det är uppenbart att det finns förväntan att geovetare, som arbetar på detta område, kommer med 
ansvariga bidrag. Världen behöver en allt större mängd och mineralmångfald, vars produktion kan vara 
mycket skadlig för människor och miljön. Men med riktiga kontroller, etik och reglering kan dessa negativa 
utfall minimeras och positiva effekter, som till exempel utveckling maximeras. De gruvföretagen kräver 
emellertid finansiell och regelbunden stabilitet och tillgång till geodata för att uppnå dessa mål. 

Ansvarig gruvdrift kräver inte bara åtgärder och åtaganden från gruvföretag, men är också beroende av 
det aktiva och konstruktiva engagemanget och deltagandet av alla aktörer (inklusive regeringar). De har alla 
ett ansvar att vara välinformerade, transparent uppdaterade och fullt medvetna om alla aspekter av någon 
gruvaktivitet som berör dem på något sätt. Socialt och miljömässigt ansvar är integrerat och vilar på alla 
berörda aktörer. 
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