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Sammanfattning 

I den här kvalitativa studien undersöks de energirelaterade aktiviteterna som pågick för LKAB 

i anslutning till 1970-talets oljekriser. Undersökningen visar både hur LKABs ledning 

resonerade kring energifrågan och hur de åtgärder som sattes igång för att såväl trygga 

energiförsörjningen som att minska energiförbrukningen, organiserades och genomfördes i en 

kontext av både statliga och privata aktörer samt olika institutioner. Under perioden kom 

LKAB, delvis för att försöka trygga energiförsörjningen, att involvera sig i energiområden som 

olja, uran och kol. Exempel på LKABs energibesparingsaktiviteter under perioden var bl.a. 

energieffektivisering av pelletstillverkningen, en sänkning av temperaturen i fastigheter, 

släckning av belysning i oanvända utrymmen samt att transporter både ovan och under jord 

samordnades i större utsträckning i syfte att spara bränsle. 

 

Nyckelord: LKAB, gruvindustri, järnmalm, oljekris, energieffektivisering 
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Abstract 
This qualitative study examines the energy-related activities that went on for LKAB in 

connection with the 1970s oil crises. The study shows both how LKAB's board discussed 

energy issues and how the actions that were initiated to both secure the energy supply as to save 

energy, were organized and carried out in a context of both institutions and actors such as 

governmental and private firms. During the period LKAB, partly because of trying to ensure 

energy security, came to involve themselves in areas of energy such as oil, uranium and coal. 

Examples of LKAB's energy conservation activities during the period include energy efficiency 

of pellet production, the lowering of temperatures in buildings, turning off lights in unused 

spaces and also, in order to save automotive fuel, the transports both above and below ground 

were coordinated to a greater extent. 

 

Keywords: LKAB, mining industry, iron ore, oil crisis, energy efficiency 
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1. Introduktion 

Inget århundrande kan mäta sig med 1900-talet när det kommer till ökningen av 

energiförbrukning. Troligen har människan förbrukat mer energi efter år 1900 än hen gjort totalt 

sett innan dess.1 Samtidigt som energiutnyttjandet har medfört stora möjligheter för människan 

så har det också lett till att miljön och klimatet har påverkats. Sedan slutet av 1800-talet har 

fossila bränslen varit den dominerande energikällan och idag står dessa för 80 % av 

energiförsörjningen.2 Förbränningen av fossila bränslen påverkar miljö och klimat genom att 

bl.a. släppa ut växthusgaser som sedan bidrar till att höja medeltemperaturen på jorden. För att 

inte riskera en stor påverkan på klimatet anses det idag att temperaturökningen på jorden 

behöver hållas under två grader jämfört med förindustriell medeltemperatur.3 De fossila 

bränslena är samtidigt också ändliga resurser och enligt Meadows finns det en tillväxtgräns för 

planeten som kommer att nås under 2000-talet om inte bl.a. resursanvändningen blir hållbar.4 

Att minska användningen av fossila bränslen och övergå till hållbara energialternativ, är därför 

angeläget. Enligt Meadowcroft kan historien erbjuda ett bidrag till en sådan förändring.5 Genom 

att studera historiskt energi- och miljörelaterat arbete kan vi vinna kunskaper som är användbara 

i hanteringen av dagens utmaningar. En intressant period att undersöka ur ett sådant 

energiperspektiv är 1970- och 80-talet. Under perioden inträffade två oljekriser som bl.a. ledde 

till höjda priser på olja och att energibesparing aktualiserades inte minst i industriländer.6 Att 

därför titta på hur ett företag som LKAB, som är en av de enskilt största energiförbrukarna i 

Sverige idag7, arbetade med energifrågan under det krispräglade 1970-talet, blir således ett 

intressant undersökningsområde. 

  

                                                 
1 McNeill, John Robert., Something new under the sun: an environmental history of the 

twentieth-century world, W.W. Norton & Company, New York, 2000, 15. 
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energiförsörjning/ 
3 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/ 
4 Meadows, Donella H., Randers, Jorgen & Meadows, Dennis L., Limits to growth: the 30-year 

update, Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, 2004, 1. 
5 Meadowcroft. Engaging with the politics of sustainability transitions. Environmental Innovation and Societal 

Transitions, 70-75. 
6 McNeill. Something new under the sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World, 301. 
7 https://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Kvalitet-och-miljo/Energi/ 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka LKABs energirelaterade åtgärder och resonemang i 

anslutning till 1970-talets oljekriser. 

 

Följande frågor är centrala för studien: 

 Hur resonerade LKABs ledning generellt kring energiförsörjning och 

energianvändning och vilka energibesparingsmöjligheter ansågs finnas? 

 Vidtogs åtgärder för att trygga energiförsörjningen och för att minska samt 

effektivisera energiförbrukningen, och i så fall vilka? 

 I vilken kontext av andra aktörer och institutioner genomförde LKAB det 

energirelaterade arbetet? 

1.2 Avgränsningar 

Tidsmässigt avgränsas denna studie till perioden 1964-1984 med ett särskilt fokus riktat på 

perioden 1973-1984. Att fokus läggs på 70- och 80-talen beror på att både stål- och energikris 

präglade perioden, vilket gör perioden intressant att undersöka i en studie om bl.a. 

energieffektivisering. Skälet till att undersökningen ändå sträcker sig tillbaka 1960-talet beror 

på att en del av företagets aktiviteter inom energifrågor som var aktuella under oljekrisen, 

initierades då, och därför är av relevans för att förstå arbetet under 1970-talet. Att studien 

sträcker sig till 1984 beror på att ett av de energirelaterade projekten som undersöks i den här 

studien når ett visst stadium 1984, som gör tidpunkten lämplig som avslut. 

     Det görs inget anspråk på att redogöra för samtliga LKABs energirelaterade åtgärder och 

diskussioner kring energifrågor, ett sådant arbete skulle bli alltför omfattande för denna uppsats. 

Ämnen som har dykt upp under genomgången av källmaterialet men som har valts bort tas upp 

i slutet av uppsatsen under ”vidare forskning”.  

1.3 Material och metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte, d.v.s. att undersöka LKABs energirelaterade åtgärder och 

resonemang under perioden 1964-1984, har olika skriftliga källor studerats. Källmaterialet 

består av olika protokoll med tillhörande bilagor samt en företagstidning och interna 

informationsblad. Förutom tidningen och de interna informationsbladen, som har 

tillhandahållits av LKABs arkivarie i inskannad elektronisk form, finns allt källmaterial samlat 

i LKABs arkiv i Kiruna. 
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     LKABs styrelseprotokoll ger bl.a. en överblick över pågående aktiviteter såsom utredningar, 

projekt och diskussioner kring till exempel energifrågor, och har därför varit användbara. En 

annan källa som används i undersökningen är företagsnämndens sammanträdesprotokoll. En 

företagsnämnd är ett organ för information och samråd mellan företagets ledning och de 

anställda. Dessa protokoll innehåller därför ofta en redogörelse över aktuella frågor i företaget. 

I protokollen finns också dialoger från olika sammanträden nedtecknade, vilket ger information 

om hur det resonerades kring till exempel energikrisen. LKAB-tidningen, som handlar om 

LKABs verksamhet generellt, används som källa dels för vissa av projekten men även 

resonemang kring energikrisen. Tidningen gavs ut fyra gånger per år. Den sista källan som 

används i undersökningen är LKAB-nytt, som var ett internt informationsblad som alla på 

LKAB fick ta del av. 

     Samtligt källmaterial bedöms stå sig väl ur ett källkritiskt perspektiv. Vad gäller 

styrelseprotokollen så är det styrelsen som fattar besluten i ett företag, och eftersom protokollen 

är avsedda för styrelsen samt då studiens frågeställningar överlag inte efterfrågar något som det 

finns motstridiga uppgifter om, bör uppgifterna i protokollen kunna betraktas som riktiga. 

Samma sak gäller företagsnämndens protokoll, förutom på en punkt. Företagsnämnden var ett 

organ för information och samråd mellan styrelsen och de anställda, vilket gör att det 

åtminstone fanns utrymme för styrelsen att välja vilken information som skulle förmedlas av 

den. Men då kärnan i informationen från företagsnämndens protokoll återkommer i flera av de 

andra källorna, kan tillförlitligheten anses vara god. Eftersom det varierar hur utförlig 

informationen är i de olika källorna har det bedömts fördelaktigt att använda flera källor med 

liknande utsagor. 

     Att använda LKAB-tidningen som källa för att undersöka bl.a. LKABs generella 

resonemang kring energikrisen medför vissa källkritiska problem. Dels med tanke på att det 

inte framgår vilka läsare tidningen riktar sig till, vilket gör det svårt att bedöma om det finns 

skäl för tidningen att framställa informationen på ett visst sätt. Dels eftersom flera av 

uppgifterna som används från tidningen är skrivna av en enskild person (dåvarande vd) och 

således inte nödvändigtvis behöver vara LKAB-ledningens samlade hållning i en viss fråga. 

Men eftersom den dåvarande vd:n, Arne S Lundberg, var ansvarig utgivare för tidningen under 

hela dess utgivningstid, och eftersom kärnan i uppgifterna i tidningen inte strider mot 

uppgifterna i de andra källorna, samt också återkommer i de andra källorna, har källan ändå 

bedömts vara användbar i frågorna om hur LKAB resonerade kring energi och vilka 

energibesparingsmöjligheter som ansågs finnas. För att ändå göra det tydligt när vd:n uttalar 

sig i tidningen, så är detta utskrivet i empirins löpande text. Det använda materialet är också 
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samtida med den undersökta perioden och bedöms också vara äkta, detta eftersom det är hämtat 

direkt ur LKABs egna arkiv. 

     Vad gäller metod så benämns vetenskapliga studier som kvantitativa eller kvalitativa. 

Kvantitativa studier kan handla om att svara på frågor om hur många eller hur mycket någonting 

är, vilket förutsätter att det som studeras är mät- och räkningsbart (storheter). Statistik, som 

handlar om siffror, är därför vanligt förekommande i sådana undersökningar. Kvalitativ metod 

handlar istället om att undersöka hur någonting är (ett tings egenskaper), där tolkning och 

förståelse av exempelvis uppfattningar eller upplevelser blir centrala.8 Eftersom syftet med 

föreliggande studie är bland annat att undersöka i vilken kontext av andra aktörer, och 

institutioner det går att förstå LKABs kunskaps- och produktutvecklingsaktiviteter, lämpar sig 

således den kvalitativa ansatsen och inte den kvantitativa. Detta eftersom uppgiften blir att tolka 

och förstå källmaterialet i termer av hur något är och inte hur mycket eller hur många något är. 

För att exemplifiera. Att räkna antalet aktörer som påverkade LKABs kunskaps- och 

produktutveckling svarar inte mot frågan ”i vilken kontext”, eftersom frågan söker kontextens 

egenskaper och inte storheter. En kvantitativ undersökning som räknar aktörer går visserligen 

också att genomföra men ryms inte under syftet i föreliggande undersökning varför den 

metoden inte blir aktuell. 

     Slutligen följer här en kortfattad diskussion om datainsamling och databearbetning. 

Ingången i ämnet var att söka efter allt som relaterade till energi i källmaterialet, vilket kan 

benämnas som en induktiv ansats. När källmaterialet lästs igenom ett antal gånger framträdde 

vissa mönster. Dessa mönster ledde sedan till de valda frågeställningarna och till att materialet 

kunde sorteras i ett antal kategorier (kategorierna motsvarar i stort sett företagets olika 

energirelaterade projekt). Inom de respektive kategorierna har sedan empirin bearbetats och 

presenterats kronologiskt. Valet att bearbeta och presentera empirin kronologisk inom varje 

kategori baseras bl.a. på att det framförallt är skeenden som både ska förstås och delvis 

förklaras, vilket är just vad det historiska perspektivet ger möjlighet till. Detta gör det 

nödvändigt att undersöka vilka aktiviteter som pågick under en viss period, och hur dessa sedan 

utvecklades och vilka hinder som fanns på vägen. 

     Utifrån ett presentationsperspektiv skulle användandet av en tematisk framställning, där 

gemensamma nämnare från företagets olika energirelaterade projekt presenterades under 

samma rubrik, göra det svårt för läsaren att förstå vad som hände i vilket projekt, och när, inte 

minst eftersom att de olika projekten hade stora likheter vilket gör det svårt att hålla isär dem i 

                                                 
8 Backman, Ylva, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, 297-298. 
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en tematisk framställning. Visserligen kan det vara nyttigt att utgå från de gemensamma 

nämnarna, men dessa går samtidigt att peka på i analysen vid behov. En ytterligare fördel med 

den kronologiska framställningen är att den underlättar analysen av empirin utifrån den 

teoretiska referensramens olika utvecklingsfaser, eftersom en sådan analys är beroende av att 

skeenden skildras (empirins upplägg beskrivs vidare i kapitel 2). 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en del historisk forskning om gruvindustrin generellt och även om LKAB specifikt. 

     I ett omfattande verk om fyra volymer avhandlar exempelvis Trevor Boyns den brittiska 

kolindustrins historia. Han diskuterar hur kolindustrin bidrog till att Storbritannien blev den 

ledande industrinationen under 1800-talet och hur kolindustrin därefter har haft upp- och 

nedgångar för att idag inte längre ha en betydande roll i den brittiska ekonomin9. Boyns 

diskuterar inte energieffektivisering i den brittiska kolindustrin. 

    Ser vi till gruvhistoria i Norrland avhandlas exempelvis gruvnäringens historia i Skellefteå i 

av Danell, Gaunitz och Lundström. Dock utan fokus på energieffektivisering.10 LKABs 

specifika historia är ämne för Boken om LKAB. Även om boken inte fördjupar sig i 

energieffektiviseringsarbete så nämns det i den att pelletsprocessen utvecklades till att bli mer 

energisnål under 1970-talet, där pelletstillverkningens oljeförbrukning minskades med 40 %.11 

Vidare redogör Ulf Eriksson för LKABs historia i avhandlingen Gruva och arbete: 

Kiirunavaara 1890-1990, även den uppdelad i fyra volymer, liksom Boyns verk. Eriksson 

redogör för LKABs historia och diskuterar 1970- och 80-talen i volym fyra. Där tar Eriksson 

upp att LKAB till följd av kriserna till exempel försökte skära ned på kostnader samt satsade 

på andra produkter för att på så sätt nischa sig på relativt nya marknader som hade goda 

framtidsutsikter. Denna diversifiering går han emellertid inte in närmare på. Eriksson diskuterar 

inte heller energieffektivisering närmare men nämner att oljeförbrukningen för pellets sänktes 

till 1/5 jämfört med konventionell teknik till följd av utvecklingen av 

pelletstillverkningsprocessen. Den norrbottniska magnetitmalmens energiinnehåll kunde delvis 

ersätta oljan för den uppvärmning som krävdes i pelletstillverkningsprocessen, vilket 

resulterade i energibesparingar.12 Föreliggande studie kommer således att komplettera 

                                                 
9 Boyns, Trevor (red.), The mining industry. Vol. 1, Pre-1870 : the early development of the 

British mining industry, I. B. Tauris, London, 1997, vii. 
10 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Institutionen för nordiska 

språk, Univ., Umeå, 2002 
11 Viklund, Roine, Brunnström, Lasse, Sjöholm, Jennie & Myhr, Karin Jansson, Boken om 

LKAB, LKAB, 2015 
12 Eriksson, Ulf, Gruva och arbete: Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt 4, 1970-1990, 
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kunskapsläget väl genom att den kommer att gå närmare in på LKABs strategier i anslutning 

till energikrisen, och då inte minst utvecklingen av pelletsprocessen. 

     Ett forskningsfält som kommit närmare de frågor som föreliggande studie närmast fokuserar 

på, d.v.s. gruvindustriella energistrategier, är det samhällsvetenskapliga forskningsfältet där 

flera studier genomförts kring branschens energianvändning och energieffektiviserings-

strategier.13 Dessa har emellertid i regel ett kvantitativt perspektiv och saknar även ofta 

historiska, mer långsiktiga perspektiv. Bergqvist, Sabo och Söderholm utgör emellertid ett 

viktigt undantag här, eftersom just energieffektiviseringsåtgärder ur ett långsiktigt, historiskt 

perspektiv ligger i fokus för deras studie.14 De tittar emellertid på en annan bransch, den svenska 

skogsindustrin, samt tar dessutom ett bransch-perspektiv istället för ett företagsperspektiv. Här 

utgör således föreliggande studie ett viktigt komplement. 

1.5 Teoretisk referensram 

Som utgångspunkt i analysen av empirin i denna undersökning används litteraturen om 

innovationssystem. Litteraturen erbjuder bl.a. ett analytiskt ramverk som ger en möjlighet att 

studera en aktivitet som kunskaps-/produktutveckling i ett företag såsom påverkad av 

institutioner, aktörer och nätverk som är verksamma utanför det enskilda företaget. Ett exempel 

på en studie med innovationssystemsperspektiv som visar detta finner vi i Bergquist och 

Söderholms artikel Green Innovation Systems in Swedish Industry, 1960-1989, där den svenska 

pappers- och massaindustrins miljöanpassning under 1970- och 80-talen undersöks. Studien 

visar att den miljörelaterade kunskaps- och teknikutvecklingen i branschen var resultatet av ett 

intensivt samarbete mellan många olika aktörer där såväl produktionsföretag som konsulter, 

maskinleverantörer, forskningsinstitut och myndigheter påverkade utvecklingen.15 I 

föreliggande uppsats studeras istället energirelaterad kunskaps- och teknikutveckling samt 

utifrån ett företagsperspektiv istället för ett branschperspektiv (för olika analysperspektiv, se 

Bergquist och Söderholms artikel som innehåller en kort översikt över 

innovationssystemslitteraturen). En annan skillnad jämfört med Bergquist och Söderholms 

                                                 
Ekonomisk-historiska institutionen, Diss. (vol. 4), Uppsala universitet, 1991, 35. 
13 Se exempelvis Henriksson, Eva, Söderholm, Patrik & Wårell, Linda ”Industrial electricity demand and energy 

efficiency policy: the case of the Swedish mining industry”, Energy Efficiency (2014), Vol. 7, nr 3, 477-491; Fang 

Hong, Wu Junjie, Zeng Catherine, “Comparative study on efficiency performance of listed coal mining companies 

in China and the US”, Energy Policy (2009), Vol. 37, issue 12, 5140-5148; Stenqvist, Christian, Industrial energy 

efficiency improvement: the role of policy and evaluation, Lund 2013. 
14 Bergquist, Ann-Kristin, Sabo, Josefin & Söderholm, Kristina, Energiomställning och teknisk omvandling i 

svensk massa- och pappersindustri 1970-1990, 2014. 
15 Bergquist, Ann-Kristin and Söderholm, Kristina, ”Green Innovation Systems in Swedish Industry 1960–

1989”, Business History Review (2011), 85, 677-698. 
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studie och även andra studier inom innovationssystemslitteraturen, är att föreliggande studie 

inte ämnar kartlägga ett helt innovationssystem, vilket annars är vanligt att göra. Istället 

används litteraturen för att på ett grundläggande plan belysa hur ett företags aktiviteter är 

inbäddade i en större kontext. 

     Denna utgångspunkt, med ett företags aktiviteter såsom inbäddade i en större kontext, 

öppnar också upp för en analys av systemets funktioner. För denna uppgift tas stöd i ett av de 

perspektiv som finns inom innovationssystemslitteraturen – det teknologiska. Här har 

Energimyndigheten i samarbete med forskare från en rad olika svenska universitet nyligen 

utkommit med en rapport som bl.a. ger en praktisk vägledning för hur kunskapsområden idag 

inom energi, såsom till exempel solceller och marin energi, kan kartläggas och förstås med 

hjälp av ett teknologiskt innovationssystemsperspektiv. I rapporten listas till exempel olika 

funktioner och utvecklingsfaser för ett teknologiskt innovationssystem (TIS). Funktionerna är: 

(1) kunskapsutveckling och spridning; (2) entreprenöriellt experimenterande; (3) 

resursmobilisering; (4) utveckling av socialt kapital; (5) legitimering; (6) vägledning av 

aktörernas sökprocesser; samt (7) marknadsformering. (1) Kunskapsutveckling och spridning 

är den process där kunskap utvecklas och sprids inom TIS:et. Såväl vetenskaplig och teknisk 

kunskap som kunskap relaterad till produktion, logistik och marknad omfattas av denna 

funktion. (2) Entreprenöriellt experimenterande är den process som minskar teknisk, 

marknadsrelaterad och politisk osäkerhet genom att aktörer bl.a. testar olika tekniska lösningar 

i pilot- och demonstrationsskala, för att avgöra vad som fungerar och inte fungerar. (3) 

Resursmobilisering är den process som handlar om att aktörer genom att erbjuda till exempel 

utbildning och träning, kapital samt fysiska resurser som till exempel infrastruktur, bygger upp 

en resursbas. (4) Utveckling av socialt kapital handlar om processen genom vilken sociala 

relationer som gynnar till exempel kunskapsspridning och kollektivt agerande, skapas och 

upprätthålls. (5) Legitimering är den process som leder till social acceptans bland systemets 

aktörer, institutioner och tekniker. (6) Vägledning av aktörernas sökprocesser är den process 

som påverkar i vilket teknikområde och i vilken riktning inom området, aktörer väljer att 

använda sina resurser. (7) Marknadsformering är den process där marknader som gynnar 

teknikspridningen växer fram. Ser vi till utvecklingsfaserna utgörs dessa av: (a) 

konceptutvecklingsfas; (b) demonstrationsfas; (c) nischmarknadsfas, (d) kommersiell fas; samt 

(e) mognadsfas. (a) I konceptutvecklingsfasen utvecklas kunskap om den nya tekniken. Nya 

koncept, prototyper och modeller utvecklas och testas i begränsad skala av företag, forskare vid 

universitet och högskolor samt andra aktörer. (b) I demonstrationsfasen vidareutvecklas och 

skalas prototyper och koncept upp till funktionella enheter och system. (c) I Nischmarknadsfas 
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börjar tekniken att introduceras på olika nischmarknader. (d) I den kommersiella fasen blir 

tekniken konkurrenskraftig med etablerade tekniker och börjar spridas i stor skala på 

massmarknader. (e) I mognadsfasen börjar tekniken ersätta befintliga tekniker till en väsentlig 

grad. Utvecklingen är dock inte nödvändigtvis linjär där det går strikt från en fas till en annan, 

däremot kan det avgöras om vissa faser är ”igång” eller inte. Om inga 

kommersialiseringsaktiviteter pågår, är den fasen inte aktiv. Däremot kan till exempel både 

demonstrationsfas och kommersialiseringsfas pågå samtidigt. En maskin som producerar en 

produkt testkörs kanske samtidigt som företaget arbetar för att få ut den på marknaden.16 

     Samtliga utvecklingsfaser och funktioner kommer inte att analyseras i föreliggande studie 

utan bidrar på ett grundläggande plan mer till att kategorisera LKABs 

energieffektiviseringsaktiviteter. Fasindelningen bidrar också till bedömningen av vilka 

funktioner som synes ha varit mest relevanta i ett visst skede. 

     Att studera ett företag i ett längre tidsperspektiv, som en historisk fallstudie erbjuder, skulle 

tillsammans med teorin om teknologiska innovationssystem möjligen kunna bidra med nya 

lärdomar för att hantera dagens utmaningar. Många av de strategier och styrmedel som 

efterlyses idag användes i svensk industri under 1970-talet och tidigt 1980-tal. Då var bl.a. 

statens roll som en pådrivande – men likväl möjliggörande – aktör överlag central. Detta är 

också något som betonas idag, dvs., behovet av att staten stödjer kunskapsuppbyggnad, 

möjliggör nätverksbyggande för att sprida kunskap, förbättrar organisering, finansierar åtgärder 

etc.17 Då liksom nu stod/står delar av den svenska industrin inför ett behov av modernisering 

och strukturrationalisering och även i detta sammanhang är erfarenheterna från 1970- och 1980-

talen av stort intresse. 

1.6 Bakgrund 

Luossavaara–Kiirunavaara AB (LKAB) grundades år 1890 och verkar inom 

järnmalmsområdet. Bolaget ägdes år 1957 till 96 % av staten, och blev sedan helstatligt år 1976. 

Till verksamheten hör exempelvis brytning och förädling av den Norrbottniska malmen, där 

järnmalmspelletsen idag utgör den största delen av LKABs produktion18. Järnmalmspelletsen 

säljs sedan till olika stålverk som använder den i sin tillverkning.19 

                                                 
16 Avsnittet bygger på rapporten: Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: en praktisk vägledning 

till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden, Statens energimyndighet, 

Eskilstuna, 2014, 20-22. 
17 Se bl.a. IVAs rapport Energieffektivisering av Sveriges industri, 2013. 
18 Den cirka 10 millimeter stora pelletskulan är slutprodukten av ett antal behandlingar som den brutna 

järnmalmen har genomgått. 
19 http://www.lkab.com/sv/om-oss/Historia/ 
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     Studiens undersökningsperiod var en tuff period för LKAB. Efter ett antal rekordår gick 

bolaget under mitten av 1970-talet in i en orolig period av totalt sju år med förlustresultat, där 

bl.a. pelletsverk fick stängas p.g.a. en försämrad marknad. Orsakerna bakom nedgången var 

flera. Exempelvis inträffade under 1970-talet såväl en stålkris som två oljekriser. 

     Situationen på stålmarknaden hade successivt blivit sämre under en lång period. Från slutet 

av 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet hade produktionskapaciteten inom den globala 

stålindustrin ökat i snabb takt, men under mitten av 1970-talet kom expansionen att stanna av. 

Anledningen var en minskad efterfrågan på stål vilket ledde till ett produktionsöverskott som i 

sin tur ledde till fallande priser.20 

  

                                                 
20 Jansson Myhr et al. Boken om LKAB, 195; http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stålindustri. 
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2. Undersökning 

Empirin är uppdelad i två huvudkategorier, energiförsörjning och energieffektivisering. Under 

varje huvudkategori finns ett antal underkategorier baserade framförallt på LKABs olika 

projekt som kan relateras till energiförsörjning och energianvändning. Den första 

frågeställningen i studien berör hur LKABs ledning resonerade generellt kring 

energiförsörjning och energianvändning i anslutning till oljekriserna samt vilka 

energibesparingsmöjligheter som ansågs finnas. Den andra frågeställningen undersöker de 

energirelaterade åtgärder som initierades av LKAB i ett försök att säkra energitillgången samt 

åtgärder som vidtogs för att minska och effektivisera energiförbrukningen. I vilken kontext av 

andra aktörer och institutioner dessa energirelaterade aktiviteter skedde är ämnet för den tredje 

och sista frågeställningen. Samtliga kategorier anknyter mer eller mindre till studiens alla tre 

frågeställningar. 

     Som nämnt ovan är empirins kategorier valda utifrån olika energirelaterade projekt som 

drevs av LKAB. Ambitionen har också varit att försöka ordna dem kronologiskt i den mån det 

går. Både inom kategorierna och mellan dem. Den inbördes ordningen mellan kategorierna 

gäller framförallt inom respektive huvudkategori. Eftersom flera av projekten löper parallellt 

med varandra i tid är det också ofrånkomligt att kronologin ibland frångås. 

2.1 Energiförsörjning 

2.1.1 Energikris och oljeprospektering 64-74 

Frågor som rörde energiförsörjningen, och då främst oljeförsörjningen, började diskuteras i 

LKAB-tidningen under 1960-talet. I tidningens sista nummer från 1964 återfinns artikeln 

”Oljelagring i egen regi”. Där berättas att LKAB har byggt en oljelagringsanläggning i Luleå 

hamn. Diskussionen om att bygga egna lagringsanläggningar hade förekommit sedan 1950-talet 

men i och med att oljeförbrukningen hade varit så pass låg då hade det inte funnits ett tillräckligt 

starkt motiv för oljelagring i egen regi. Under 1960-talet hade årsförbrukningen av eldningsolja 

legat på 20 000 – 24 000 m3 men när det nu fanns planer på att tillverka järnmalmspellets i stor 

skala förändrades situationen eftersom det skulle innebära en ytterligare oljeförbrukning om ca 

50 000 – 60 000 m3 per år. En av faktorerna bakom beslutet att lagra egen olja var att det ansågs 

att pelletstillverkningen borde ligga inom LKABs egen kontroll. Bland annat för att undvika att 

strejker vid oljebolag skulle kunna störa driften.21 

                                                 
21 LKAB-tidningen 1964 nr.4, 22. 



11 

     I det första numret av LKAB-tidningen från 1968 nämns återigen oljan. Men den här gången 

i ett större perspektiv. Staten, som vid den här perioden ägde en stor del av LKABs aktier, tog 

ett initiativ inom oljeområdet och planerade att bilda ett halvstatligt bolag beståendes av bl.a. 

LKAB och Statens Vattenfallsverk (Vattenfall) samt ett antal andra privata aktörer som skulle 

syssla med oljeprospektering. Bakgrunden var att undersökningar, framförallt utförda av 

svenska staten, hade visat att det finns geologiska förutsättningar för olja och gas22 i delar av 

Skåne, Gotland och Östersjöns botten, eftersom dessa tillhörde samma geografiska formation 

som områden som visat sig innehålla olja utanför Sverige, exempelvis Holländskt område. 

Visserligen var detta inte bevis för att det fanns ekonomiskt utvinnbara mängder, resoneras det, 

men möjligheten fanns i alla fall, och därför skulle prospektering ske.23 

     I artikeln diskuterades inte statens motiv till oljeprospekteringen, men detta berörs i någon 

mening i LKAB-tidning nr.2 från 1971. Där nämns av dåvarande vd Arne S Lundberg att den 

bakomliggande tanken bakom det bolag som drev oljeprospekteringen var att oljeförsörjningen 

var ytterst viktig för hela samhället och att prospekteringen krävde ett samarbete på nationell 

nivå p.g.a. de stora kapitalinsatser som krävs. I samband med tidningens presentation av 

projektet lyfter vd:n också fram LKABs mineralutvinningskunskaper som nyttiga för projektet, 

vilket i sin tur belyser åtminstone en av anledningarna till att LKAB deltog i det. Det tas också 

upp att Vattenfall var en stor oljeförbrukare, vilket gör det förståeligt att de var inblandade. Det 

nämns också att forskning och utveckling inom mineralbrytning och mineralbehandling 

bedrevs av både LKAB och några av de privata aktörerna.24 

     I en annan text från LKAB-tidningen 1972 nr.2, också skriven av LKABs dåvarande vd, 

lyder rubriken ”Går världen mot en oljekris?”. I spalten berättas att oron för en eventuell 

oljekris, d.v.s. en brist på olja, har ökat sedan oljeprospekteringen igångsattes några år tidigare. 

Anledningen uppges vara att oljeanvändningen ökade i en snabbare takt än vad som var möjligt 

att öka oljeproduktionen med samt att utbyggnaden av atomkraften var försenad. USA:s 

statssekreterare spår enligt artikeln en oljekris i både USA och andra industriländer under 1970-

talet. Ytterligare en förklaringsfaktor som nämns, är de vid tidpunkten rådande konflikterna 

mellan Israel och arabländerna i den del av världen där den största produktionsökningen av olja 

skulle kunna ske. Beroende på hur svår oljebristen skulle bli, kunde LKAB komma att drabbas 

hårt, förklaras det. Till exempel skulle pelletsproduktionen, som var beroende av olja, kunna 

                                                 
22 I källmaterialet, alltså både i protokoll och tidningar, används nästan alltid uttrycket oljeprospektering för att 

beskriva verksamheten. Gasen omnämns väldigt sällan. Därför kommer oljeprospektering att vara det gällande 

begreppet. Gasen kommer endast att nämnas om den har en särskild betydelse i något sammanhang.  
23 LKAB-tidningen 1968 nr.1, 3. 
24 LKAB-tidningen 1971 nr.2, 3. 
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bli betydligt dyrare vid höjda oljepriser, och vid en akut oljebrist skulle produktionen tvingas 

minskas. Det tas upp att LKAB inte tillhörde de allra största oljeförbrukarna men att de alltså 

ändå skulle drabbas ordentligt av situationen. Den dåvarande vd:n avslutar med att uttrycka att 

ett tryggande av oljeförsörjningen skulle kunna vara 70-talets viktigaste näringslivspolitiska 

fråga och att utvecklingen av den oljeprospektering som LKAB deltog i var en viktig fråga för 

hela svenska folket.25 

     I första numret av 1973 års tidning kommenteras energiproblemet återigen. Vd:n tar upp att 

energifrågan har blivit ett betydligt vanligare ämne i svensk press än tidigare såväl som ämne 

för många analyser. Konsekvenserna för en energikris diskuteras också och det uttrycks att en 

större brist på energi skulle kunna innebära förödande konsekvenser för industrin. Vd:n 

fortsätter också att förklara att även om energikostnaden ofta inte är en stor kostnadsfaktor i 

produktionen så är den absolut nödvändig för produktionen, och att endast en liten sänkning av 

energiförbrukningen motsvarar ett stort produktionsbortfall. Ett exempel som lyfts fram är att 

pelletsproduktionen vars oljeförbrukning som har en kostnad på 12-15 miljoner kronor 

motsvarar ett exportvärde på cirka 600 miljoner kronor.26 

     Vd:n konstaterar också att oljan står för ungefär 70 % av den svenska energiförsörjningen 

och att den därför spelar en avgörande roll för Sverige. Vidare berättas om att ett nytt avtal 

också hade slutits som gjorde att oljeprospekteringen nu också skulle sträcka sig utanför 

Sverige. Tidigare hade prospekteringen som nämnt skett i Sverige. Vad som kan komma ut av 

oljeprospekteringen är svårt att säga, fortsätter vd:n, men det kommer med säkerhet att kräva 

ett riskdelande och en uthållighet. Vidare konstateras att oljeprospekteringen inte kommer att 

vara hela lösningen på energiproblemet men åtminstone en del av lösningen, där den andra 

viktiga linjen var utbyggandet av atomkraften.27 

     I nummer tre 1973 diskuteras energiförsörjningsfrågan vidare i ett reportage med rubriken 

”Olja – en maktfaktor”. Den senaste krisen i mellanöstern, som det refereras till, har aktualiserat 

ämnet ytterligare, där frågor om hur situationen ser ut och hur Sverige, och inte minst LKAB, 

som är i beroende av olja för sin stigande pelletsproduktion, ska klara av den, är ämne för 

reportaget. Liksom i tidigare tidningar finns en oro över att behovet av olja kommer att överstiga 

tillgången, och att de oljeproducerande länderna i Mellanöstern, där den stora reservoaren finns, 

inte kommer att ha intresse av att öka produktionen i takt med andra länders behov. 

                                                 
25 LKAB-tidningen 1972 nr.2, 3. 
26 LKAB-tidningen 1973 nr.1, 3. 
27 LKAB-tidningen 1973 nr.1, 3. 
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     I det sista numret från 1973, där vd-spalten är skriven den 17/12, kommenteras den oljekris 

som nu blivit ett faktum. Det konstateras att konsekvenserna av arabernas blockad beror på hur 

länge det hela pågår men att den redan har påverkat produkter som är oumbärliga för samhället. 

Det nämns också att blockaden ännu inte (i december) hade hunnit märkas av i någon större 

utsträckning för de svenska industrierna, eftersom det hade funnits oljelager och vissa 

leveranser av olja därutöver inkommit. För LKABs del hade det vidtagits åtgärder redan innan 

den akuta krisen, fortsätter vd:n, som förklarar att utredningar hade igångsatts om hur det på 

kort sikt i ett ransoneringsläge skulle kunna sparas in på både olja och el, dels om hur det på 

lång sikt gick att minska förbrukningen genom investeringar. Det konstateras också att de stora 

energiförbrukarna: tryckluft, malning och krossning och pelletstillverkning inte kunde bli 

mycket mer energisnåla på kort sikt utan att det gjorde inverkan på produktionen, vilket skulle 

leda till en minskad export vars värde skulle vara betydligt större än energikostnaden. Bolaget 

gör vad det kan och försöker spara där det går, och stort intresse för detta arbete har personalen 

visat, avslutar vd:n.28 

     I samband med oljekrisen som inträffade i slutet av 1973 startades en energispargrupp 

bestående av representanter från olika områden inom LKABs verksamhet samt tre 

heltidsanställda som kom att ägna sig helt åt besparingsarbete. Det handlade om att spara på all 

energi; drivmedel, olja, el och även i viss mån gasol.29 Detta för att försöka undvika 

produktionsminskning eller nedstängning av pelletsverk och därigenom 

sysselsättningsminskning, om krisen skulle bli akut.30 

     Det nämns exempelvis att en sorts eldningsolja ökade från 60-70 kronor till 320 kronor p.g.a. 

konflikten i Mellanöstern. Dessutom hade kostnaden för el stigit, eftersom ¼ av LKABs elkraft 

producerades i oljekraftverk. Energifrågan hade kommit att bli en betydande kostnadsfaktor så 

energisparandet var viktigt ur åtminstone en ekonomisk synvinkel (mellan 1973-1980 

beräknades oljekostnaden öka från 20 miljoner kronor till 130 miljoner kronor och elkostnaden 

från 50 miljoner kronor till 170 miljoner kronor, antagligen är detta räknat per år även om detta 

inte uttrycks i materialet31).32 

     Energispargruppen hade till uppgift att undersöka sparåtgärder som var av övergripande 

natur. Exempel på åtgärder som sedan vidtogs var att sänka temperaturen i kontor och bostäder 

                                                 
28 LKAB-tidningen 1973 nr.4, 3. 
29 Referatprotokoll från företagsnämndens sammanträde i Kiruna den 26 mars 1974, 10. 
30 Referatprotokoll från Kiruna och Leveäniemis företagsnämnders gemensamma sammanträde i Kiruna den 20 

december 1973, 10. 
31 Referatprotokoll från företagsnämndens sammanträde i Kiruna den 9 december 1975, 7. 
32 Referatprotokoll från företagsnämndens sammanträde i Kiruna den 26 mars 1974, 11. 
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samt lägga förbud på att värma upp garagen som hörde till bostäderna (det verkar alltså som att 

LKAB hyrde ut bostäder med tanke på att det står att garagehyran ska sänkas när garagen inte 

längre är uppvärmda). Belysningen skulle slås av när den inte användes, likaså värmefläktar 

samt ventilations- och uppvärmningsanläggningar. På fordonssidan skulle det åkas mer 

kollektivt både ovan jord och i gruvorna.33 Det diskuterades också under den här perioden om 

det gick att sänka oljeförbrukningen i pelletsverken, eftersom vissa verk var mer energisnåla än 

andra. Detta ansågs möjligt, men att sänka ett pelletsverks oljeförbrukning resulterade istället i 

att det drog mer el (mer om detta i avsnittet energieffektivisering).34 Det sattes också igång en 

energisparkampanj där personalen fick lämna in förslag som de sedan kunde bli belönade för.35 

     I det sista tidningsnumret av LKAB-tidningen för 1974, fortsätter vd:n att kommentera den 

rådande energikrisen och börjar med att nämna den offentliga energidebatten som han av två 

skäl beskriver som förvirrad. Dels därför att det förs diskussioner i kvalitativa och inte 

kvantitativa termer, där han tar upp vindkraften som exempel, där ingen nämner vad det skulle 

kosta och vilken volym det skulle kunna handla om. Dels därför att diskussionen sällan sätts i 

tidsperspektiv. Han menar att om någon påstår att det är möjligt att övergå till ett 

lågenergisamhälle så håller han med, det är möjligt att en sådan övergång kan ske vid någon 

tidpunkt, kanske är ett sådant samhälle verklighet år 2020 eller kanske år 2100, det är ingen 

som riktigt kan svara på det, men ett sådant samhälle kommer inte att vara verklighet 1985. 

Däremot menar han att det går att göra åtskilligt fram till 1985.36 

     Om stora investeringar görs är det möjligt att minska oljeförbrukningen med cirka 40 % per 

ton sinter i Svappavaara (där ett av pelletsverken fanns), men det går inte att göra en sådan stor 

minskning i hela produktionen, fortsätter han. Om det skulle vara ett lågenergisamhälle 1985 

så skulle det i så fall vara till följd av ransonering och inte genom besparingar.37 

     En återkoppling görs också till en tidigare artikel skriven av vd:n, som också handlade om 

energikrisen. Han menar att situationen har förändrats en del. Tidigare hade politiska konflikter 

nämnts som en risk för oljekris, men att den stora oron nu låg i att produktionen av olja inte 

skulle öka i takt med efterfrågan på den. Den ena skillnaden mot tidigare var att det hade 

igångsatts åtgärder runtom i världen som syftade till att spara energi samt öka produktionen av 

energi som inte var baserad på olja, där kärnkraften skulle kunna bidra till viss del. Samtidigt 

                                                 
33 Referatprotokoll från Kiruna och Leveäniemis företagsnämnders gemensamma sammanträde i Kiruna den 20 

december 1973, 8-9. 
34 Ibid, 12. 
35 LKAB-nytt, 20 december 1973 
36 LKAB-tidningen 1974 nr.4, 3. 
37 Ibid, 3. 
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byggdes inte kärnkraften ut i en väsentligen snabbare takt än innan krisen. Men sammantaget 

hade åtgärderna sparat in ett års ökning av oljeförbrukning och därmed förskjutit en fördjupning 

av krisen framåt. Den andra skillnaden som lyfts fram är att det anses av vd:n att det inte finns 

något skäl för de oljeproducerande länderna att öka sin produktion för att få in ännu mer pengar 

som de inte har någon förnuftig nytta av, utan snarare har de skäl att hushålla med resurserna 

och minska produktionen.38 

     Spalten avslutas med att det uttrycks att det finns en stor risk för att energitillgången kommer 

att bli mycket knapp inom den överskådliga framtiden, oavsett hur mycket det sparas på 

energin, och att fokus därför borde läggas på den närmsta tiden och inte på den senare framtiden 

som inte går att bedöma nu (1974). Att det ska sparas långsiktigt är alla överens om, avslutar 

vd:n texten.39 

     Vad gäller LKABs vidare involvering i oljeprospekteringen efter 1974, så svalnar spåret i 

källmaterialet. Det finns några statusrapporter efter 1974 som bl.a. redogör för hur mycket olja 

som hade kommit ur ett borrhål vid en provborrning, men den typen av stoff har valts bort från 

studien eftersom de intressanta delarna av oljeprospekteringen är bl.a. hur och varför LKAB 

involverade sig i projektet. Att spåret svalnar i källmaterialet indikerar att någon form av 

förändring av LKABs delaktig i projektet troligen skedde efter 1974, som flyttade fokus från 

oljeprospekteringen, vilket således gör projektet mindre intressant. Samma sak gäller 

energispargruppen som också sällan nämns i källmaterialet efter 1974. 

2.1.2 Uranbrytning - Projekt Ranstad 75 

Under andra halvan av 1974 valde LKAB att delta i utredningar om uranbrytning i ett projekt 

som kallades Ranstadprojektet. LKAB hade tillsammans med två andra bolag, statliga 

Vattenfall och halvstatliga Atomenergi, undersökt möjligheterna för exploatering i Ranstad 

(som ligger i södra Sverige mellan Skövde och Falköping) under hösten -74. Skälen till att 

engagera sig i ett sådant projekt var två. Dels kunde LKAB bidra med resurser och kunskap till 

projektet eftersom en stor del av problematiken som var kopplad till exploateringen rörde 

malmbrytning och malmförädling. Dels hade också uranmalm hittats på flera andra håll i landet, 

däribland i Lappland och Norrbotten, vilket skulle göra erfarenheterna från Ranstadprojektet 

användbara i ett eventuellt uranbrytningsprojekt i norr. Därtill kunde erfarenheten också vara 

nyttig om uranbrytning skulle bli aktuell i samband med exploatering av andra malmer. Det 

                                                 
38 Ibid, 3. 
39 Ibid, 3. 
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beräknades också bli brist på uran under 80-talet vilket gjorde att utredande om inhemsk 

exploatering var av stort intresse för energiförsörjningen i Sverige.40 

     Viktiga förutsättningar som behövde klarläggas i det här inledande skedet var 

industridepartementets ståndpunkt41 men även hur finansieringen skulle gå till, samt om det 

gick att trygga avsättningen. Det fanns också en viss brådska i ärendet, Atomenergi hade endast 

resurser för att fortsätta projektet till 1/7 -75 vilket låg cirka 6 månader framåt i tiden, därför 

var det viktigt att komma fram till ett beslut om huruvida LKAB skulle gå in i projektet eller 

inte. Den verkställande direktören ansåg i det här skedet att LKAB borde göra detta.42 

     I januari 1975 överenskoms mellan LKAB, Vattenfall och Atomenergi att uranproduktion 

avsågs startas under 1980-talet med LKAB som huvudaktieägare. Först var det tänkt att bryta 

6 miljoner ton skiffer per år, där 4 miljoner ton bröts under jord, och 2 miljoner ton i dagbrott. 

Projektet drogs emellertid tillbaka i samråd med dåvarande industriminister för att försöka 

uppfylla Naturvårdsverkets villkor. 

     Efter detta föreslogs nya former för projektet, men då var det inte tal om 6 miljoner ton 

skiffer längre. Planen blev istället att Ranstad skulle bli en produktions-forskningsanläggning, 

där produktionsdelen skulle uppgå till 1 miljoner ton skifferbrytning per år och kopplat till 

denna skulle FoU-arbete43 utveckla en fullutvinningsprocess44, detta projekt blev emellertid inte 

heller av efter att de kommuner som skulle bli berörda av dagbrottet, lämnade in veto i 

november 1977.45 

     Efter detta ville regeringen ändå behålla verksamheten och det FoU-arbete som var inriktat 

mot skiffern, vilket också klubbades igenom av riksdagen. Det fastslogs att utvecklingsarbete 

skulle bedrivas i Ranstad mellan 1 juli 1978 och 30 juni 1981 i syfte att lägga grund för en 

fullutvinningsprocess, samt att det återigen skulle undersökas vilka möjligheter som fanns för 

kommersiell verksamhet. Utvecklingsprojektet finansierades med hjälp av statliga lån som 

skulle ge 128 miljoner över hela perioden, men hela lånet kom aldrig att nyttjas.46 

     Den stora bristen på uran som spåddes under första halvan av 1970-talet, såg inte ut att 

inträffa. Diskussioner om långsiktiga leveransavtal fördes med den kärnkraftproducerande 

                                                 
40 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 16/12 1974, § 82, 6-7. 
41 Det framgår inte i källmaterialet vad som menas med att industridepartementets ståndpunkt var viktig, men tas 

ändå med eftersom det uppenbarligen hade betydelse för projektets utveckling. 
42 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 16/12 1974 § 82, 7. 
43 FoU är en förkortning för ”forskning och utvecklingsarbete”. Ett begrepp som beskriver arbete där frågor ställs 

i syfte att uppnå ny kunskap och nya lösningar, se http://www.forskning.se/ och avsnittet ”Vad är FoU”. 
44 En fullutvinningsprocess innefattar utvinnandet av samtliga säljbara mineraler i det brutna materialet, i det här 

fallet, utöver uran, till exempel aluminium, vanadin etc. Se Regeringens Prop. 1977/78: 124. 
45 Protokoll från styrelsemöte i Kiruna 4/9 1980, bilaga 32, 1-2. 
46 Ibid, 2-3. 
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industrin och trots att industrierna sa sig vara villiga att knyta ett 20-årskontrakt på uran, så 

skulle projektet ändå blir för riskfyllt för säljaren, d.v.s. LKAB m.fl., på grund av den 

prismodell som föreslogs av köparna, vilken över tid sannolikt skulle resultera i att köparnas 

pris blev lägre än världsmarknadspriset. Av den anledningen blev projektets ekonomiska 

säkerhet inte tillräckligt, vilket ledde till att en kommersiell verksamhet med uranbrytning i 

Ranstad inte sågs som möjlig efter sommaren 1981, när utvecklingsprojektets tre år då hade 

löpt. Detta gjorde att projektet avvecklades under 1981 där LKAB och övriga intressenter inte 

längre stöttade projektet ekonomiskt. 

     Det ansågs dock finnas anledning att fortsätta verksamhet i Ranstad med tanke på skifferns 

potentiella utnyttjning samt att inhemsk produktion av kärnbränsle skulle innebära 

handlingsfrihet, men denna fråga var det upp till regeringen att ta ställning till.47 

2.1.3 Kolengagemanget 1978-1981 

Tillgången på olja bedömdes under slutet av 70-talet att riskera minska snabbare än det gick att 

ersätta den med förnyelsebar energi eller kärnenergi. Energikommissionen48 förutsatte också 

att kolanvändningen i Sverige skulle öka under 80-talet. Anledningen till detta var att kol var 

den enda alternativa energikällan som fanns tillgänglig i stora mängder vid tidpunkten.49 

     I maj 1978 överenskoms mellan LKAB, Vattenfall och Sydkraft att starta upp ett 

utredningsprojekt, Kolförsörjningsprojekt 90 (kol 90), som syftade till att skaffa underlag för 

att bedöma vilken marknad det skulle kunna bli för kol i Sverige under 80- och 90-talet. För 

LKABs del var frågan intressant att utreda eftersom de planerade att engagera sig i kolområdet. 

Det sågs som naturligt att göra detta eftersom det, förutom energiförsörjningsaspekten, fanns 

affärsmöjligheter med tanke på deras kunskaper inom transport och gruvor samt att LKAB 

också satsade på att diversifiera sig och redan var engagerade i andra energimarknader. Vid den 

här tidpunkten framförallt i uranmarknaden genom Ranstadprojektet. Utöver detta ansåg sig 

LKAB ha ett bolag, LKAB International50, som lämpade sig väl för att undersöka och utreda 

kolgruvemarknaden.51 

                                                 
47 Ibid, 4-6. 
48 Energikommissionen tillsattes av svenska staten 1976 och hade i uppdrag att utreda energifrågan och 

därigenom bidra med underlag till vilken energipolitik som skulle föras. (Nationalencyklopedin) 
49 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 30/5 1978, bilaga 40, 1. 
50 LKAB International hade i uppgift att exploatera LKABs kunskap inom gruvverksamhet genom 

konsultförsäljning och hade internationella anknytningar. Se protokoll från styrelsemötet i Malmberget 12 juni, 

sidan 11 i bilaga 19, där LKAB Internationals verksamhet förklaras kortfattat. 
51 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 30/5 1978, bilaga 40, 1-2 
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     Att samarbeta med Vattenkraft och Sydkraft var intressant eftersom de båda var stora 

intressenter på energiområdet som troligen skulle komma att använda sig av kol i framtiden, 

samt att de också bidrog till att delvis täcka utredningskostnaderna.52 

     Det fanns vissa omständigheter att ta hänsyn till som var kopplade till ett eventuellt 

engagemang i kolområdet. Från beslut till färdig leverans från en ny kolgruva bedömdes det ta 

cirka 10 år. Att börja använda kol för något skiljt användningsområde skulle dock gå snabbare. 

Men med tanke på att en större övergång till kol skulle ta så lång tid, skulle det vid en eventuell 

brist på olja kunna innebära att övergången till kol skulle kunna bli svår att genomföra med 

tanke på att planering av till exempel gruvor, järnvägar och hamnar skulle startas upp för sent. 

Och om nu oljetillgången minskade skulle den goda tillgången på kol som bedömdes föreligga 

under slutet av 70-talet (enligt tidigare utredningar som hade gjorts i Sverige), istället kunna 

ersättas av underutbud och höga priser. Det fanns också en miljöaspekt i det hela. 

Miljöproblemen kopplade till kolförbränning var vid den här perioden uppmärksammade i 

svensk debatt. Dessa frågor tillsammans med det framtida marknadsbehovet behövde alltså 

utredas innan en satsning kunde göras. Men samtidigt, p.g.a. att kolmarknaden skulle kunna 

förändras vid en minskad oljetillgång, ansågs det att det var angeläget att agera omgående med 

tanke på att det fanns störst chans att lyckas på marknaden för den som var tidigt ute. Så det 

fanns två aspekter av saken.53 

     Utredningsprojektet skulle löpa till slutet av 1979 och bestod i huvudsak av en 

avsättningsstudie, en koltillgångsstudie och en transportstudie. Kostnaden budgeterades till 

375 000 kronor, där LKAB och Vattenfall stod för 40 % av den medan Sydkraft stod för 20 %. 

Projektet leddes av en projektgrupp med representanter från var och ett av bolagen, där LKAB 

utsåg projektledaren. En stor del av arbetet skulle utföras av tidigare nämnda LKAB 

International.54 

     Projektet fortlöpte sedan och nästan ett år senare under ett styrelsemöte i april 1979 

presenterades vilka aktiviteter som pågick i kolområdet. Det lades fram att olika studier bedrevs 

och att förberedelser för att starta upp ett statligt kolföretag pågick, där det bland annat hölls 

kontakter gällande kolhandel med Polen, USA och Australien. Kolprojekt i de två sistnämnda 

länderna samt Kanada var också föremål för pågående studier, där utvärdering av de olika 

projekten skulle göras. Det bedrevs också kolreningsstudier.55 

                                                 
52 Ibid, 1-2. 
53 Ibid, 1-2. 
54 Ibid, 2-3. 
55 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 26/4 1979, bilaga 20, 1-2. 
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     Kol 90 hade vid det här laget också framskridit så långt att preliminära slutsatser om 

marknad, transport och kolrening hade dragits. Det hade framkommit att om en satsning skulle 

göras på kol, så var ett lågsvavligt kol mest intressant för svensk del, både ekonomiskt och 

miljömässigt. Vad gäller marknaden så bedömdes det att fanns ett stort internationellt intresse 

för lättillgänglig kol samt att det också fanns ett intresse från kolproducentländer som 

Australien, Kanada och USA i att Sverige skulle engagera sig i kolgruvor. Och slutligen vad 

gäller transport så konstaterades det att en effektiv transportapparat också var en mycket viktig 

del i Sveriges eventuella kolanvändning men att det i ett inledande skede inte bedömdes 

föreligga något behov en ny stor kolterminal.56 

     Sammantaget innebar detta att ångkol57 bedömdes kunna introduceras i Sverige i stor skala 

med acceptabel miljöpåverkan vid utnyttjande av modern etablerad teknik, där tekniken också 

hade förutsättningar för att förbättras ytterligare. Den preliminära slutsatsen blev därför att kol 

borde vara av intresse bl.a. p.g.a. ökad riskspridning, vilket innebar att risken för att 

energiförsörjningen påverkades negativt skulle spridas mellan flera råvaror om också kol 

började användas. Prisutvecklingen på kol troddes också bli stabilare än för olja.58 

     Under ett styrelsemöte den 4 oktober 1979 diskuteras den svenska bränsleförsörjningen i 

anslutning till kolengagemanget. Där redogjordes för att de nuvarande huvudsakliga 

energikällorna som användes i Sverige var olja, vattenkraft och uran och att stora 

ansträngningar gjordes för att utveckla andra inhemska energikällor som t.ex. vindkraft, 

solenergi, torv- och energiskogar. Det bedömdes dock inte som att dessa energikällor skulle 

komma att spela någon avgörande roll de kommande 10-15 åren. Att börja använda kol ansågs, 

som nämnt tidigare, vara den enda realistiska möjligheten för att minska oljeberoendet och klara 

sig undan en svår energiförsörjningssituation. 

     Kolet ansågs också vara ekonomiskt överlägset jämfört med olja i vissa 

användningsområden redan då, alltså innan en svår oljeförsörjningssituation inträffat.59 

     Vidare nämns att kolet med stor sannolikhet skulle komma att ersätta oljan mer och mer 

samt att takten på den utvecklingen styrdes av dels vilken ställning som togs i 

kärnenergifrågan60 samt vilka praktiska möjligheter det fanns för att introducera kolet.61 

                                                 
56 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 26/4 1979, bilaga 20, 3. 
57 Det framgår inte av källmaterialet men rimligen är ångkol det lågsvavliga kolet som nämns i föreliggande 

stycke. 
58 Ibid, 3. 
59 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 4/10 1979, bilaga 41, 1. 
60 En folkomröstning skulle hållas den 23 mars 1980 om kärnenergifrågan i Sverige, d.v.s., frågan om 

kärnkraftens framtida roll i den svenska energiförsörjningen. (Nationalencyklopedin) 
61 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 4/10 1979, bilaga 41, 1. 
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     Det ansågs nu, precis som det antyddes tidigare i projektet, att det fanns anledning att agera 

tidigt för att öka chanserna för att lyckas väl i ett kolengagemang. Dels för att det kunde ta 10 

år att etablera kolet, och dels för att konkurrensen om kolet ökade snabbt. Det var viktigt att 

komma in som delägare i kolgruvor för att säkra kolreserver. Och tidigare erfarenheter inom 

oljeområdet hade visat att eget ägande i produktions- och handelsled var viktigt för 

försörjningstryggheten, och eftersom det också fanns erfarenheter av att marknader kunde 

stramas åt och bli svåra att ta sig in på när konkurrensen om dem ökade, fanns det således skäl 

att försöka säkra tillgången till kol.62 

     Vidare diskuterades marknadsförutsättningarna, som var en av frågorna som skulle utredas 

i projektet. Den svenska kolmarknaden handlade framförallt om SSABs användande av koks63 

samt metallurgiska kol och beräknades inte expandera i någon större utsträckning den 

kommande 10-15 årsperioden. Däremot fanns det ändå ett intresse för marknaden eftersom den 

kunde komplettera järnmalmsrörelsen, LKAB försökte som nämnt diversifiera företaget, där 

energiområdet som helhet (uran och kol exempelvis) skulle kunna bli ett andra ben att stå på. 

Annars var det framförallt ångkol som användes som energikälla i den svenska industrin och 

det var framförallt där den stora ökningen väntades ske. Exempel på stora förbrukare skulle bli 

företagen Vattenfall och Sydkraft samt stora kommuner.64 

     Utöver de tidigare preliminära slutsatserna gjordes också några tillägg. Bl.a. hade det 

framkommit att kolet var ett ekonomiskt lönsamt alternativ till olja i Sverige inom flera 

användningsområden redan då. Det ansågs också att LKABs och övriga intressenters satsningar 

inom kolsektorn borde ske med statligt finansiellt stöd, där den statliga kreditgarantin på 2 000 

miljoner stod till förfogande. Ur ett försörjningstrygghetsperspektiv borde Sverige delta i 

kolprospektering och därför var det viktigt att ett finansieringssystem från staten liknande det 

som användes för olja, skapades65. Det borde vara lönsamt med byteshandel mellan järnmalm 

och kol där samordnade transporter är fördelaktiga, argumenterades det.66 

     Det tas också upp på mötet, som ”övriga kolaktiviteter”, att LKABs kunskaper nyttjas i en 

rad olika offentliga organ, till exempel oljeersättningsdelegationens kolgrupp, nämndens 

energiproduktionsforskning kolgrupp, statens industriverk, KHM-projektet (kol, hälsa och 

                                                 
62 Ibid, 1-2. 
63 Koks är en slags behandlad kol som används bl.a. i framställningen av stål. (Nationalencyklopedin) 
64 Ibid, 2-3. 
65 Någon exakt förklaring av finansieringssystemet ges inte i källmaterialet, men troligen handlar det om 

finansiellt stöd i form av både bidrag och lån (se första stycket under rubriken ”Kiruna 1 september” i 

föreliggande avsnitt, där staten som finansiär tas upp). 
66 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 4/10 1979, bilaga 41, 5. 
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miljö) som drivs av statens vattenfallsverk samt deltagande i den internationella studien World 

Coal Study som utredde kolets roll fram till år 2000.67 

     Det jobbades också på kolreningen, där FoU-verksamheten undersökte vilka kolkvaliteter 

som passade bäst för den befintliga förbränningstekniken. FoU-sidan nämns som en viktig del 

av marknadsföringen av kol eftersom den undersökte om det gick blanda olika kolkvaliteter 

(kol med olika egenskaper som var önskvärda och kunde komplettera varandra) samt också i 

introduceringen av nya kolkvaliteter och ny teknik.68 

     I det här skedet tillsattes också en utredningsgrupp för att undersöka ett fortsatt samarbete 

mellan de olika intressenterna, från kolproduktion fram till leverans till enskild kund, efter att 

kol 90 var avslutat. De ursprungliga intressenterna var LKAB, Vattenfall och Sydkraft men 

utöver dessa hade också Stockholms energiverk samt SSAB deltagit i diskussionerna om att 

starta ett bolag, Svenskt kolkonsortium. Gruppen skulle arbeta till den 1 maj 1980, alltså efter 

folkomröstningen om kärnkraft69 var avslutad. Efter kärnkraftsfrågan var avgjord skulle det gå 

att bedöma den fortsatta kolmarknaden, varför det var lämpligt att ta ställning till samarbetet 

då.70 

     I ett styrelsemöte som hölls 4 september 1980 (d.v.s. efter omröstningen om kärnkraft) har 

kolutredningen slutförts. Det läggs fram att kolet beräknades stå för mellan hälften eller två 

tredjedelar av ökningen av energikonsumtionen fram till år 2000, medan oljans andel bedömdes 

minska med 10 %. Därför menade LKAB att kol skulle komma att bli ”bron till framtiden”, 

varför de också ansåg att det var företagsekonomiskt motiverat att investera långsiktigt i 

kolmarknaden. En sådan investering skulle öka också kunna öka tryggheten för svensk 

energiförsörjning vilket också borde göra att finansieringen av LKABs kolprojekt borde bli 

underlättad, resonerades det.71 

     Det läggs i det här styrelsemötet fram att utredningen som gjordes i kol 90 nu var slutförd 

(en bok om 143 sidor som inte gås in på här) och presenterad för styrelsen. Nästa steg var nu 

att engagera sig i både internationell och svensk kolmarknad. Detta skulle ske i LKABs 

dotterbolag LKAB KOL utveckling AB. För att etablera sig i gruvprojekt och på marknaden 

skulle det krävas mer kapital och risktagande än i förberedelsefasen. Delar av kostnaden skulle 

läggas på dotterbolaget men för internationella kolgruveprojekt borde finansieringen kunna ske 

                                                 
67 Ibid, 7. 
68 Ibid, 8. 
69 Folkomröstningen ägde rum den 23 mars 1980 och resulterade kortfattat i att de sex reaktorer som då var i 

drift i Sverige skulle fortsätta användas samt att ytterligare sex reaktorer också skulle tas i drift och användas. 

Samtliga av de röstningsbara linjerna innebar att kärnkraften på sikt skulle avvecklas. (Nationalencyklopedin) 
70 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 4/10 1979, bilaga 41, 8. 
71 Protokoll från styrelsemöte i Kiruna 4/9 1980, bilaga 30, 1. 
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genom användandet av den kreditgaranti som riksdagen ställt till förfogande för regeringen att 

använda. För kolprospektering och andra förberedande kostnader förväntades statsanslag 

liknande de för olja, strömma till. Men i väntan på riksdagsbeslut om detta, kunde 

moderbolaget, LKAB, bli tvungna att gå in med pengar i dotterbolaget för att inte hämma 

sökandet efter intressanta kolgruveprojekt. Styrelsen kom också fram till att LKAB skulle träda 

in som en av fyra delägare i Svenska kolkonsortium AB som avsågs att bildas, där Sydkraft, 

Vattenfall samt en privat/kommunal aktör var de tre övriga intressenterna.72 

     I februari 1981 uttrycks i samband med en genomgång av kolengagemanget, att LKAB hade 

för avsikt att ersätta oljan i pelletsverken, där kol kunde vara det bästa alternativet.73 

     Återigen tas det också upp att det krävs relativt betydande finanser för att utveckla 

kolengagemanget. Styrelsen begärde därför att Statsföretag AB74 skulle ställa 50 miljoner till 

förfogande för LKAB Kols kapitalbehov, där 15 miljoner skulle tillskjutas som aktiekapital, 3 

miljoner som reservfond och 32 miljoner som aktieägartillskott i form av beskattad reserv.75 

     På styrelsemötet i Malmberget den 12 juni 1981, berättas om den handlingsplan som 

styrelsen fastställde månaden innan. LKAB hade återigen gått med förlust (åren 76-83 var 

förlustår) så därför hade en handlingsplan för att försöka komma tillrätta med problemen, 

inrättats (att nå ett överskott av likvida medel senast 1983 var målet). Mot bakgrund av 

förlusterna och den finansiella situationen var planen att under 1981 ompröva all verksamhet 

som gick utanför järnmalmsområdet. Utgångspunkterna var två. Dels att avveckla eller 

nedlägga all löpande verksamhet som inte beräknades gå med vinst under nästkommande år. 

Dels att utvecklingsinsatser inom energi- och mineralområdet måste finanserias genom 

särskilda anslag från regering och riksdag för att få fortsätta löpa.76 

     Kolengagemangets ambition var att producera 0,5 miljoner ton kol/år inom fem år i Sverige 

och därtill lika mycket i Skandinavien. Detta sågs inte som rimligt med tanke på 

omständigheterna. Bl.a. hade kolkonsumtionen endast ökat försiktigt, konkurrensen var hård 

och det var svårt att komma in i kolprojekt i andra länder och även att hitta goda kolleverantörer. 

LKAB kol var också underkapitaliserat och bedömdes också behöva tillskott av kapital framåt 

i tiden, vilket inte gick i linje med lönsamhetskravet.77 

                                                 
72 Ibid, 3. 
73 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 5/2 1981, bilaga 7, 1. 
74 Ett bolag som bildades 1970 med syfte att sköta om huvuddelen av de statligt ägda företagen. 
75 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 5/2 1981, bilaga 7, 5. 
76 Protokoll från styrelsemöte i Malmberget 12/6 1981, bilaga 18, 1. 
77 Protokoll från styrelsemöte i Malmberget 12/6 1981, bilaga 19, 9. 
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     På ett styrelsemöte i Kiruna den 1 september 1981 redogörs för att LKABs kolengagemang 

nu hade omprövats. En redogörelse för denna omprövning följde på det här styrelsemötet. Bl.a. 

konstaterades att den vinst på 0,4 miljoner kronor för 1981 inom kolengagemanget som hade 

prognostiserats, nu hade vänts till att istället bli en förlust på 1,2 miljoner kr. Det skulle också, 

som nämnts tidigare, krävas riskkapital på 50 miljoner de kommande fem åren från aktieägaren. 

Också moderbolaget skulle behöva gå in med kapital. Samtidigt fanns det ett motstånd mot kol 

(det framgår dock inte exakt vilket motstånd det handlade om). Att introducera kolet skulle 

också bli svårare än det dittills hade trotts. Dock så fanns det stöd från staten för den som ville 

engagera sig i kolgruvor. Staten erbjöd lån samt eventuellt bidrag på upp till 50 % för den som 

drev prospektering.78 

     Som nämnt var en utgångspunkt i handlingsplanen att utvecklingsinsatser i energi- och 

mineralområdet utanför järnmalmsverksamheten behövde finansieras med särskilda anslag från 

regering och riksdag för att få bli kvar. Kolengagemanget skulle behöva ett betydande tillskott 

av kapital och i den frågan sågs det inte som någon möjlighet att regering och riksdag skulle ge 

särskilda anslag för ändamålet79. För att göra verksamheten lönsam, skulle det visserligen gå 

att undersöka om det gick att göra kolverksamheten mindre kapitalintensiv, men då blev det 

tvunget att släppa de långsiktiga utvecklingssatsningarna och tillhörande gruvengagemangen 

för att istället fokusera på en vanlig handelsrörelse, vilket då ansågs ligga långt ifrån LKABs 

inriktning vilket gjorde att detta inte heller var någon lösning. Slutsatsen, och förslag till beslut, 

blev därför att kolverksamheten skulle avvecklas/säljas men att inblandningen i Svenska 

kolkonsortium AB skulle fortsätta. Konsekvenser för att gå ur kolengagemanget skulle till 

exempel bli att slippa den belastning på kapital om 50 miljoner som det bedömdes föreligga 

behov för. Att inte längre syssla med kolprospektering innebar också att LKAB behövde finna 

kol för produktionen på andra håll.80 På styrelsemötet 7/9 -82 redogjordes för att avvecklingen 

av kolengagemanget fullföljts enligt beslutet från styrelsemötet 1/9 -81. Också engagemanget i 

Svenska Kolkonsortium AB skulle då avvecklas inom kort.81 

2.2 Energieffektivisering 

LKAB har tillverkat pellets sedan ett antal årtionden tillbaka och under 1970-talet utvecklades 

nya tillverkningsprocesser som bl.a. resulterade i att den oljeförbrukning som var förknippad 

                                                 
78 Protokoll från styrelsemöte i Kiruna 1/9 1981, bilaga 31, 3-4. 
79 Kraven för att få statliga bidrag till kolprospekteringen framgår inte men dessa bör inte ha varit uppfyllda med 

tanke på att det inte ansågs finnas någon möjlighet till bidrag från staten. Och lån var inget alternativ, eftersom 

alla rörelser var tvungna att gå med vinst. 
80 Ibid, 5-7. 
81 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 7/9 1982, bilaga 10, 1-2. 
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med tillverkningen av pellets minskades till följd av användandet av nya tekniker. 

Oljeförbrukningen varierade en hel del mellan de pelletsverk som fanns i mitten av 1974. Det 

verk som drog mest olja fanns i Malmberget och förbrukade cirka 33 liter olja/ton pellets. Det 

snålaste verket, bandugnsverket, som också fanns i Malmberget, använde cirka 10 liter olja/ton. 

I de andra verken gick det åt cirka 16-17 liter/ton. Det fanns alltså tillgänglig teknik som 

minskade pelletstillverkningens oljebehov. Men samtidigt innebar varje åtgärd som sänkte 

oljeförbrukningen att elanvändningen istället ökade. Anledningen till detta var att 

oljebesparingen åstadkoms genom att fläktar återanvände värme från tillverkningsprocessen.82 

2.2.1 Bandugnsverket, Kaunisvaaraprocessen och Svappavaaraverket 

För att kortfattat beskriva pelletsprocessens utveckling under 1970-talet tas hjälp av LKAB-

tidningar som utkom under perioden. 

     1973 startades ett nytt pelletsverk upp i Malmberget. Det tog två år och två månader att 

bygga och kostade 160 miljoner i investeringar. Verket var då världens energisnålaste 

pelletsverk. Jämfört med ett konventionellt verk av samma typ var oljeförbrukningen 40 % 

lägre i det nya s.k. bandugnsverket. Anledningen till detta var att värmen i 

tillverkningsprocessen togs om hand om betydligt bättre i bandugnsverket.83 

     Värmebehandlingen gick till så att kulorna åkte på ett långt band där de successivt utsattes 

för högre och högre temperaturer. Om kulorna värmdes för snabbt kunde de till exempel 

spricka. I slutet av bandet fanns en kylzon som var till för att kyla ned kulorna till en hanterbar 

temperatur. Värmen, som genererades av olja, tillvaratogs i denna kylzon och fördes sedan i 

retur i så att den kunde återanvändas till de första värmebehandlingarna i processen. Detta 

gjorde att oljeförbrukningen blev 40 % lägre jämfört med konventionella verk, där mycket av 

värmen från tillverkningen istället gick ut genom skorstenen. Detta med värmebehandling och 

värmeutnyttjning beskrevs i tidningen som ett angeläget område för innovatörer med tanke på 

utvecklingen av oljepriserna på 1970-talet.84 

     Ytterligare utveckling av tillverkningsprocessen för pellets tas upp i LKAB-tidningen från 

år 1976. I Svappavaaraverket skulle den s.k. ”ideal process” införas under 1976/77, som bl.a. 

innebar att oljeförbrukningen halverades85. Men ännu snålare än den processen troddes 

Kaunisvaaraprocessen bli. Detta eftersom försök hade visat att malm från Kaunisvaara kunde 

                                                 
82 Referatprotokoll från företagsnämndens sammanträde i Kiruna den 26 mars 1974, 12. 
83 LKAB-tidningen 1974 nr.2, 19-20. 
84 Ibid, 19-20. 
85 Det uttrycks inte explicit i materialet men sannolikt är det processen som används i bandugnsverket som kallas 

”ideal process”. I källmaterialet finns det i så fall motstridiga uppgifter om hur oljesnål processen var, i vissa 

texter står det 40 %. Detta skulle möjligen också kunna innebära att det är två olika processer, men det framgår 

som sagt inte i materialet. 
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göra tillverkningsprocessen ännu snålare tack vare att malmen innehöll svavel som delvis kunde 

ersätta oljan som bränsle. Det fanns förhoppningar om att ett verk som kördes på malm från 

Kaunisvaara på sikt helt skulle kunna drivas utan olja, till en början antogs det dock att verket 

skulle dra cirka 3 liter olja/ton pellets.86 

     Spåren om de två processerna svalnar sedan i källmaterialet. Men informationen om dem är 

ändå värdefull för översikten över utvecklingen av LKABs pelletstillverkning under 1970-talet, 

där ämne för nästa är avsnitt är den senare och ännu mer energisnåla stålbandsprocessen. 

Svappavaaraverket stängdes ned 197787 och återöppnades 198688. Vad gäller 

järnmalmsbrytningen i Kaunisvaara så har ingen information hittats om vad som hände med 

projektet, men möjligen påverkades projektet liksom Svappavaaraverket av 1970-talets 

lågkonjunktur som slog till särskilt hårt 1977, där följden blev att flera pelletsverk fick stängas.  

2.2.2 Stålbandsprocessen 

Stålbandsprocessen var en tillverkningsprocess för pelletisering som utvecklades av LKAB i 

slutet av 1970-talet. Arbetet inleddes 1978 med laboratorieförsök. 1980 beslutades att en 

pilotanläggning skulle byggas och 1984 uppfördes en referensanläggning.89 Senare etablerades 

också en fullskalig produktion i Malmberget.90 I föreliggande avsnitt redogörs på ett 

övergripande plan för projektets utveckling från laboratorieförsök till byggandet av 

referensanläggningen. 

     I ett styrelsemöte den 7 september 1982 diskuteras hur projektet ser ut och vilka 

utvecklingsmöjligheter som fanns. Hela grundtanken för utvecklingsarbetet var att skapa en 

billig och flexibel pelletiseringsprocess. Den nya stålbandsprocessen sänkte 

investeringskostnaderna för små pelletsverk betydligt. Processen var så pass intressant att en 

pilotanläggning byggdes i Malmberget med finansiellt stöd från industrifonden91. De första 

testkörningarna som gjordes under vintern 1981/82 blev framgångsrika. Bl.a. eftersom det 

visade sig finnas stora möjligheter till att spara olja som gick åt i produktionen. Resultaten från 

testkörningarna gjorde att både internationell och svensk industri fick upp ögonen för 

processen, där diskussioner om samarbete började föras med bl.a. en svensk aktör inom 

stålverksindustrin.92 

                                                 
86 LKAB-tidningen 1976 nr.1, 26-27. 
87 Jansson Myhr et al. Boken om LKAB, 195. 
88 Eriksson. Gruva och arbete: Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt 4, 1970-1990, 14. 
89 Protokoll från styrelsemöte i Luleå 15/12 1983, bilaga 67, 1-3. 
90 Jansson Myhr et al. Boken om LKAB, 216. 
91 Industrifonden grundades av svenska staten 1979 i syfte att finansiera projekt inom svensk industri. Se 

http://www.industrifonden.se/om-oss/historia.  
92 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 7/9 1982, bilaga 9, 1. 
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     Utvecklingen av processen hade gjorts av LKABs forskningsavdelning, och patent hade 

beviljats för processen i bl.a. Sverige och USA. Den nya processen var mer flexibel än 

föregångarna. Tidigare hade det krävts att pelletsverk producerade 3 Mt/år för att vara 

lönsamma, men med den nya processen kunde verket bli lönsamt med en produktion om cirka 

1 Mt/år och lägre. Kvaliteten på pelletsprodukten som producerades i pilotanläggningen var 

också identisk med den som producerades i LKABs vanliga pelletsverk. Den nya tekniken 

sänkte oljeförbrukningen till cirka 4 l/ton vid pelletisering av magnetitmalm, jämfört med 5-6 

l/ton i LKABs konventionella verk.93 Elförbrukningen var densamma som i konventionella 

pelletsverk.94 

     Utöver att LKAB fick nytta av processen i sin egen produktion så fanns det också 

möjligheter till kommersialisering av den. Till exempel nämns att det i Nordamerika fanns 

omoderna pelletsverk som hade höga driftkostnader, förbrukade mycket energi samt 

producerade pellets med låg kvalitet. En ombyggnation av dessa skulle kunna bli intressant för 

LKAB.95 

I juni 1983 började en kommersialisering bli aktuell. LKAB International, som var engagerade 

i exempelvis kol 90, var också involverade i stålbandsprocessens kommersialisering. 

     I maj 1983 framkom LKAB International med ett investeringsförslag till moderbolaget. Det 

ansågs finnas anledning att kommersialisera stålbandsprocessen. De önskade ett kapital på 12 

miljoner kronor över tre år, där 4 miljoner utgick det första året. LKAB Internationals styrelse 

bedömde det som viktigt i kommande förhandlingar med medintressenter, att moderbolaget 

visade tilltro till projektet. LKAB biföll förslaget.96 

     Motiveringen från LKAB International, och därmed bakgrunden till bifallandet av förslaget, 

följer här i det investeringsförslag som lades fram till LKAB. 

     Förslaget innehöll en genomgång av stålbandsprojektet och de olika aspekterna av en 

kommersialisering. Pilotanläggningen hade då gått i 6000 timmar med gott resultat, tekniken 

fungerade som den skulle och processen var som nämnt energisnål. Grunden i att det fanns en 

tro på kommersialiseringen av processen var att möjligheten till småskalig produktion innebar 

en nisch på marknaden. Små konventionella pelletsverk var dyra och därför svaga 

konkurrensmässigt sett jämfört med ett verk baserat på stålbandsprocessen. Samtidigt innebar 

småskaligheten att det fanns möjligheter att producera pellets av mineraler också utanför 

                                                 
93 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 9/6 1983, bilaga 28, PM, 3. 
94 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 7/9 1982, bilaga 9, PM, 1. 
95 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 7/9 1982, bilaga 9, PM, 2. 
96 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 9/6 1983, bilaga 28, 1. 
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järnmalmsområdet. Till exempel nämns att kalkpellets som användes i stålverk skulle tillverkas 

på prov av LKAB och sedan testas av SSAB i Luleå.97 

     Det fanns två vägar att gå vad gällde kommersialisering. LKAB International var ju ett 

konsultbolag så den ena vägen var att bara sälja licenser, den andra var att också investera i 

projekt och samarbeten tillsammans med andra bolag. Det som talade mot att enbart sälja 

licenser, som var den ekonomiskt riskfria vägen, var dels att det bara skulle ge små intäkter, 

dels att det riskerade bli konkurrens mellan LKABs egna intressen i järnmalmområdet och 

licensköparnas, samt att det också skulle kunna minska möjliga arbetstillfällen i Norrbotten. 

Att göra både och blev vägen framåt. Och vid en sådan större kommersiell satsning ansågs det 

finnas vissa begränsningar för både koncernen och LKAB International som behövde 

övervinnas om projektet skulle lyckas. De två svagheterna var dels den finansiella styrkan, dels 

vanan att genomföra internationella projekt. Men det fanns lösningar på detta problem.98 

     Utöver kapital från moderbolaget LKAB så skulle svagheterna motverkas av att samarbete 

med lämpliga partners startades upp. Förslaget var att detta skulle ske i ett dotterbolag till 

LKAB International. Bolaget kallades i förslaget för Stålbandet AB. Tanken var att bolaget 

skulle ha det centrala ansvaret för affärsutvecklingen men däremot inte nödvändigtvis ansvara 

för alla aktiviteter kring stålbandsprocessen. Enskilda projekt skulle kunna drivas i 

handelsbolagsform men med Stålbandet AB som kontrollfunktion.99 

     Målsättningen för stålbandsprojektet hade också konkretiserats i investeringsförslaget. Det 

uttalade målet var att exploatera stålbandsprocessen inom LKAB-koncernen och skapa en ny 

lönsam verksamhet för LKAB International. Utöver detta skulle projektet också bidra till att 

öka förutsättningarna för att behålla ett tekniskt försprång inom pelletisering samt utveckla och 

erbjuda nya produkter och tekniker till kunder. Och genom involverande i olika projekt och inte 

bara försäljning av licenser också öka förutsättningarna för att såväl behålla kontrollen inom 

företaget över hur stålbandsprocessen utnyttjades som att behålla och utveckla teknisk 

kompetens. Projektet möjliggjorde också att tillverkning av pellets förlades i Norrbotten.100 

     Det pågick flera kommersiella aktiviteter vid den här tidpunkten, till exempel hölls kontakter 

med olika företag. Bl.a. genom ett ilmenitprojekt101 i Norge som ännu inte var färdigt, ett 

samarbete med ett svenskt bolag där stålbandsprocessen skulle användas i ett av deras projekt. 

                                                 
97 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 9/6 1983, bilaga 28, PM, 1. 
98 Ibid, 1-2. 
99 Ibid, 1-2. 
100 Ibid, 5-6. 
101 Det framgår inte av källmaterialet vad detta projekt innebar, men antagligen handlade det om pelletisering av 

ilmenit, som är ett titanjärn enligt Nationalencyklopedin. 
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För det ändamålet pågick tester vid FoU-stationen i Malmberget. Ett tredje projekt handlade 

om att producera kalkpellets i pilotanläggningen som sedan skulle testas hos SSAB i Luleå, och 

om de testerna gick bra så ansågs det finnas goda förutsättningar för en kommersiell anläggning 

i Luleå. Det hade också tagits kontakter gällande framtida finansiella samarbeten med banker 

och andra företag.102 

     Slutligen uttryckts i investeringsförslaget att en långsiktig satsning på stålbandsprojektet 

kräver finansiellt stöd från moderbolaget, som nämnt, på 12 miljoner kronor. Detta var 

avgörande för framgång ansågs det. Arbetet skulle till en början löpa över tre år. En väsentlig 

del för att projektet skulle lyckas bra var att bygga en större kommersiell anläggning, en 

referensanläggning. Därför var en viktig punkt i projektplanen som presenterades i 

investeringsförslaget, att under det första projektåret finna förutsättningar för en sådan 

referensanläggning.103 Enligt den tidsplan som lades fram var tanken att en referensanläggning 

skulle vara i drift i slutet av år tre.104 

     Cirka ett halvår hade nu löpt sedan styrelsen biföll investeringsförslaget från LKAB 

International om att satsa på en kommersialisering. På ett styrelsemöte den 15 december 1983 

berättas att pilotanläggningen hade fungerat fortsatt felfritt. Men eftersom pilotanläggningen 

förutom själva stålbandet var byggd provisoriskt, räknades den inte som en fullgod 

referensanläggning för tillverkningsprocessen. Därför lades det fram att det nu var läge att 

bygga en större anläggning där alla delar var byggda enligt fullskaliga principer.105 

     Ett investeringsförslag för en referensanläggning presenterades. Förslaget var att bygga en 

referensanläggning till en investeringskostnad på 23 miljoner kronor. Anläggningen planerades 

sättas i drift den 1 dec 1984 med en kapacitet om 200 kt pellets/år. Förutom att anläggningen 

skulle användas i kommersiellt syfte skulle den också användas för bl.a. utveckling av nya 

pelletsprodukter och utbildning av personal. Den byggdes också som nämnt tidigare för att 

kunna pelletisera produkter utanför järnmalmsområdet. Anläggningens investeringskostnad 

beräknades kunna återbetalas på kort tid förutsatt att den producerade mervolymen pellets 

såldes.106 

                                                 
102 Ibid, 6-7. 
103 Ibid, 10-11. 
104 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 9/6 1983, bilaga 28, PM, bilaga 1 
105 Protokoll från styrelsemöte i Luleå 15/12 1983, bilaga 67, 1. 
106 Ibid, 2. 
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     LKABs styrelse beslöt bifalla förslaget under förutsättning att lokaliseringsstöd107 kunde 

erhållas.108 Det sistnämnda bör ha skett eftersom det året därpå, under ett av LKABs 

styrelsemöten nämns att en referensanläggning höll på att byggas i Malmberget och planerades 

att starta i september 1984.109 

  

                                                 
107 Enligt Nationalencyklopedin är det ett ”statligt ekonomiskt stöd till företag som etablerar sig i områden med 

svag arbetsmarknad”. 
108 Protokoll från styrelsemöte i Luleå 15/12 1983, bilaga 67, 4. 
109 Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 20/3 1984, bilaga 8, 11. 
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3. Analys och slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att studera LKABs energirelaterade åtgärder och 

resonemang i anslutning till 1970-talets oljekriser. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar 

formulerats. I föreliggande avsnitt kommer först frågorna att besvaras en efter en. Därefter 

analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. Slutligen ställs resultatet i denna studie 

mot det rådande forskningsläget, samt lämnas förslag på vidare forskning. 

3.1 Resonemang kring oljekrisen samt energibesparingsmöjligheter 

Den första frågeställningen som har undersökts i denna studie är; hur resonerade LKABs 

ledning generellt kring energiförsörjning och energianvändning och vilka 

energibesparingsmöjligheter ansågs det finnas? 

     Energiförsörjningsfrågan aktualiserades för LKAB i mitten av 1960-talet när den 

oljeförbrukande pelletsproduktionen bedömdes öka. På initiativ av staten började LKAB 

tillsammans med några andra företag att leta efter olja. I det läget handlade det inte i första hand 

om egen försörjning. När en energikris så småningom tog form befarades energifrågan bli 1970-

talets viktigaste näringslivspolitiska fråga. Det bedömdes att LKAB eventuellt skulle kunna 

drabbas hårt av en kris men att det berodde på styrkan i krisen. Den största oron i början av 

1973 var för LKABs del framförallt osäkerheten kring tillgången på olja och inte i första hand 

kostnaden för den. Detta eftersom oljekostnaden relativt exportvärdet var låg. En oljekostnad 

på 12-15 miljoner motsvarade 600 miljoner i exportvärde. Vad som skulle komma ur 

oljeprospekteringen var osäkert kring 1973 men det var ändå inte hela lösningen på 

energifrågan ansågs det, kärnkraftens utbyggnad var till exempel också viktig. 

     I slutet av 1973, när oljekrisen inträffade (vilket den gjorde i oktober), så konstaterades att 

den svenska industrin ännu inte drabbats särskilt hårt av den eftersom det fortfarande fanns 

lager av olja samt då vissa leveranser fortfarande kom fram. 

     Själva tillgången på energi var som nämnt först och främst det största orosmolnet. Men 

priserna på både olja och el ökade också så pass mycket mellan 1973 och 1980 att 

energikostnaden gick från att vara en relativt liten del av företagets kostnader till att bli en 

betydande kostnadsfaktor. 

     Energibesparingsutredningar hade satts igång redan innan den akuta krisen och på kort sikt 

gick det att göra vissa besparingar inom den vardagliga energianvändningen. Men de stora 

energiförbrukarna, såsom tryckluft, malning, krossning och pelletstillverkning ansågs inte 

kunna bli mer energisnåla på kort sikt utan att det påverka produktionen. Det ansågs dock finnas 

möjligheter att investera i pelletsproduktionen för att på så sätt minska energiförbrukningen. 
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3.2 Energirelaterade åtgärder 

Den andra frågeställningen som har undersökts i denna studie är; vidtogs åtgärder för att trygga 

energiförsörjningen och för att minska samt effektivisera energiförbrukningen, och i så fall 

vilka? 

     Den första åtgärden som initierades av LKAB var vid mitten av 1960-talet att börja lagra en 

viss mängd olja på egen hand. Syftet var att försöka minska risken för att exempelvis en strejk 

vid ett oljebolag skulle påverka pelletsproduktionen. Därefter gick LKAB in i 

oljeprospekteringen. Staten motiverade ingången på oljemarknaden med att det var en ytterst 

viktig fråga för samhället. Längre fram blev frågan också viktigare för LKAB med tanke på 

oljekrisen. 

     Ytterligare projekt som relaterade till energiförsörjningen var Ranstad 75 och Kol 90. Det 

fanns flera skäl till varför LKAB gick in i Ranstadprojektet, där ett skäl var kopplat till att det 

under 1970-talet beräknades bli brist på uran under 1980-talet. Projektet avvecklades dock 1981 

till följd av att det inte ansågs finnas en god marknad för produkten. 

     Kol 90 handlade om att det av flera skäl fanns anledning att utreda om det fanns grund att 

engagera sig i kolmarknaden. Energiförsörjningen var en aspekt i projektet. Oljeförsörjningen 

var av olika anledningar osäker och det som ansågs vara det enda möjliga energialternativet till 

olja i tillräcklig volym, var kol. Även detta projekt avvecklades dock också under 1981 eftersom 

att det inte bedömdes vara lönsamt. Detta var under en period av stora förluster för LKAB, där 

alla projekt som gick utanför järnmalmsområdet och som inte gick med vinst avvecklades. 

Vad gäller minskandet av den vardagliga energiförbrukningen så sänktes framförallt värmen i 

olika fastigheter samt släcktes belysningen i oanvända utrymmen. Transporter både ovan och 

under jord började också samordnas i större utsträckning för att på så sätt minska 

bränsleförbrukningen. LKABs personal engagerades också genom en energisparkampanj, där 

personalen fick lämna in förslag som de sedan kunde bli belönade för. 

     Det gjordes också insatser för att minska oljeförbrukningen i pelletstillverkningen. 

Bandugnsverket i Malmberget som sattes igång 1973 klarade av att tillverka pellets med 40 % 

lägre oljeförbrukning än ett konventionellt pelletsverk. Processen planerades senare också 

implementeras i Svappavaara under 1976/77 men eftersom verket i Svappavaara stängdes 1977 

och återöppnades först 1986 så har spåret inte följts upp. Möjligen hann processen införas innan 

verkets stängdes 1977. Kaunisvaara-processen var ännu snålare i oljeanvändningen än tidigare 

processer. Anledningen till detta var att järnmalmen i Kaunisvaara innehöll svavel som gick att 



32 

använda som bränsle istället för olja. Men vad som hände med det projektet har som nämnt inte 

framkommit i källmaterialet. 

3.3 Arbetet i en större kontext 

Studiens tredje frågeställning är; i vilken kontext av andra aktörer och institutioner genomförde 

LKAB det energirelaterade arbetet? 

     Oljeprospekteringen inleddes genom att bl.a. LKAB, statliga Vattenfall samt några privata 

aktörer gick samman i ett bolag. Staten pekade på att projekten var kapitalkrävande och därför 

krävde samarbete på nationell nivå. LKAB hade viktiga kunskaper inom mineralområdet och 

bedrev, liksom några av de privata aktörerna, forskning inom området. Vad som hände med 

LKABs involverande i oljeprospekteringen efter 1974 har som nämnt inte framkommit i 

källmaterialet.   

     Ranstad 75 liknande samarbetsformen från oljeprospekteringen. Här gick LKAB återigen in 

i ett bolag tillsammans med andra statliga bolag i form av halvstatliga Atomenergi och 

Vattenfall. Projektets utveckling påverkades också av Naturvårdsverkets villkor för den tänkta 

gruvverksamheten, samt lämnade kommunerna som skulle bli berörda av dagbrottet in ett veto. 

    Även Kol 90 organiserades på ett liknande sätt som de två ovan nämnda projekten. Den här 

gången var det inledningsvis LKAB och Vattenfall som representerades av staten medan 

Sydkraft utgjorde privat aktör. Förutom de som samarbetade med LKAB i bolagsform var en 

rad andra aktörer inblandade på olika sätt i olika skeden av projektet. Vissa av dem var kopplade 

till kolmarknaden. Internationellt sett var kolproducerande länder som Australien, USA och 

Kanada intresserade av att Sverige skulle engagera sig i kolgruvor. På den svenska marknaden 

fanns bl.a. SSAB som en potentiell kund. Allt detta påverkade projektets utveckling. Andra 

faktorer som hade betydelse för projektets riktning, till exempel vilken kol som skulle användas, 

var de olika studier som LKAB tillsammans med andra deltog i. Dessa handlade bl.a. om 

kolrening och kolförbränning samt miljö och hälsoaspekter på kolanvändningen. 

     Också stålbandsprojektet genomfördes i en kontext av andra aktörer. Såldes påverkade 

exempelvis SSAB kommersialiseringen av stålbandsprocessen genom att utgöra potentiella 

kunder. Statens inblandning i projekten utvecklas vidare i nästkommande avsnitt, såsom hur 

inblandningen i regel skedde på flera olika sätt, dels som ägare av flera av de bolag som ingick 

samarbete med LKAB men också genom att erbjuda lån- och bidrag i vissa av projekten. 
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3.4 Återkoppling till den teoretiska referensramen och forskningsläget 

I avsnittet för den teoretiska referensramen konstaterades att innovationssystemslitteraturen 

skulle användas som utgångspunkt för analysen. Bakgrunden till detta val var dels att 

innovationssystemsteorin kan belysa hur en aktivitet som energirelaterad kunskaps-

/teknikutveckling i ett företag påverkas av andra aktörer, nätverk och institutioner som verkar 

utanför det enskilda företaget. Dels kan vi med vi hjälp av denna teori kategorisera LKABs 

energieffektiviseringsaktiviteter utifrån innovationssystemets olika funktioner och faser. 

Faserna bidrar också till bedömningen om vilka funktioner som synes ha varit mest relevanta i 

ett visst skede. Innan analysen påbörjas bör här också klargöras att det inte har funnits någon 

ambition att kartlägga hela innovationssystem, istället har tanken varit att kategorisera de olika 

energirelaterade aktiviteterna på ett grundläggande plan. 

     Vad gäller det första användningsområdet av teorin, så blir det vid en analys av empirin 

tydligt hur LKABs energirelaterade aktiviteter påverkades av bl.a. andra aktörer och 

institutioner. De tre projekten inom energiområdena olja, uran och kol, genomfördes i 

samarbete med både statliga och privata aktörer i olika bolag. Förutom att staten alltså var ägare 

i flera av de bolag som samarbete, så ställde de ibland också genom att erbjuda lån och bidrag 

i de olika projekten. Bl.a. fanns det i Ranstadprojektet en tillgänglig statlig kredit på 128 MSEK 

tillgänglig (denna nyttjades dock inte fullt ut). I kolprojektet fanns det också tillgänglig statlig 

kredit. Därutöver fanns det också möjligheter till statliga bidrag för den som engagerade sig i 

kolprospektering. Även aktörer som inte ingick samarbeten i bolagsform, såsom till exempel 

potentiella köpare av en produkt, påverkade projekten. Ranstadprojektet påverkades också av 

Naturvårdsverkets villkor för det tänkta dagbrottet, såväl som av det veto som de kommuner 

som skulle beröras av verksamheten lade in. Detta utgör ett tydligt exempel på institutionell 

påverkan. 

     För att analysera energieffektiviseringsarbetet, vilket i detta fall framförallt handlade om 

utvecklingen av stålbandsprocessen, tas i det föreliggande utgångspunkt i de olika faser och 

funktioner som finns i litteraturen om teknologiska innovationssystem (TIS). Detta är det andra 

användningsområdet av teorin. 

     Utvecklingsarbetet som skedde i samband med forskningsavdelningens laboratorieförsök, 

kan kopplas till TIS:ets konceptutvecklingsfas. I den fasen utvecklas kunskapen kring den nya 

tekniken samtidigt som prototyper och modeller testas i begränsad skala. Därefter bedöms att 

demonstrationsfasen inträdde. Den karaktäriseras av att prototyper skalas upp till funktionella 

enheter och system, vilket pilotanläggningen borde kunna betraktas som. Detta eftersom den 
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klarade av att tillverka den tänkta produkten, d.v.s. pelletsen, samt var den av lika god kvalitet 

som den pellets som kom från de vanliga verken. Pilotanläggningen var vidare finansierad ur 

industrifonden. Detta gör det aktuellt att ta in några av de funktioner som finns i ett TIS 

analysen. Även om det inte framgår av källmaterialet om industrifondens finansiering av 

projektet var avgörande för om en pilotanläggning skulle kunna byggas eller inte, så bör det 

åtminstone betraktas som givet att kapitalet var relevant i övergången mellan de två faserna. 

Kapitalet kan också kopplas till funktionen resursmobilisering som bl.a. handlar om just 

tillhandahållande av kapital. Möjligen kan det också betraktas som legitimering av projektet, 

att industrifonden som startades upp av staten, stod bakom projektet. 

     De testkörningar som gjordes i pilotanläggningen under 1981/82 blev lyckade och visade 

bl.a. att oljeförbrukningen var lägre än i de andra pelletsverken. De goda resultaten 

uppmärksammades både i Sverige och internationellt och ledde till diskussioner med potentiella 

kunder som ville nyttja processen. Detta kan knytas till marknadsformering, som är den process 

där en marknad börjar växa fram. Vidare fanns det omoderna och energikrävande pelletsverk i 

Nordamerika där en ombyggnation av dessa verk antogs kunna bli intressanta för LKAB. Detta 

kan också knytas till den sista funktionen, entreprenöriellt experimenterande, som verkar ha 

varit relevant i både koncept- och demonstrationsfasen. Funktionen handlar bland annat om att 

minska teknisk och marknadsrelaterad osäkerhet genom att testa olika lösningar i pilot- eller 

demonstrationsskala, vilket också gjordes i detta fall. Först byggdes pilotanläggningen, 

sannolikt delvis i syfte att minska teknisk och marknadsrelaterad osäkerhet, även om det inte 

framgår i källmaterialet att det var därför anläggningen byggdes. När pilotanläggningen sedan 

visade sig fungera bra och uppmärksammades av industrin, kan osäkerheten för processen antas 

ha minskat. 

     Efter detta intensifierades kommersialiseringen av stålbandsprocessen. Detta kan kopplas 

samman med aktiviteter som så småningom leder in TIS:et i kommersialiseringsfasen, som bl.a. 

kännetecknas av att tekniken blir konkurrenskraftig jämfört med etablerade tekniker, och börjar 

spridas i stor skala på massmarknader. 

     Kommersialiseringen drevs av LKABs dotterbolag LKAB International. 

Kommersialiseringsprojektet skulle löpa över tre år och mynna ut i byggandet av en större 

pelletsanläggning för kommersiellt bruk. I inledningen av projektet noterade LKAB 

International framförallt två hinder. Det ena var bristen på finansiell styrka och det andra bristen 

på vana att genomföra internationella projekt. Dotterbolaget planerade lösa det första hindret 

genom kapital från moderbolaget, och påpekade att det var avgörande att LKAB gjorde denna 

investering, inte minst för att visa tilltro till projektet och på så sätt underlätta för dotterbolaget 
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i diskussioner med potentiella intressenter. Kapitalet sågs som avgörande för projektets 

framgång av dotterbolaget. Det andra hindret planerades nämligen att lösas genom samarbete 

med lämpliga partners i ett nytt bolag. Slutligen betraktades byggandet av en 

referensanläggning som en central del i kommersialiseringen, och ett halvår in i 

kommersialiseringsprojektet hade det blivit läge att bygga en fullgod referensanläggning som 

inte hade några provisoriska delar i verket (vilket pilotanläggningen haft). 

Referensanläggningen skulle gå i drift den 1 december 1984, och ha en investeringskostnad om 

23 MSEK förutsatt att lokaliseringsstöd kunde erhållas (källmaterialet förtäljer inte om 

lokaliseringsstöd utgick även om vi kan anta att så var fallet eftersom anläggningen byggdes). 

     Innan kommersialiseringsfasen skulle kunna nås betraktades det finansiella kapitalet som 

avgörande av LKAB International, vilket går att koppla till resursmobilisering. En annan aspekt 

av den funktionen var humankapital, som kan kopplas till en av de två svagheterna som 

noterades i projektets inledande fas, nämligen brist på erfarenheten att driva projekt. Att gå in i 

ett samarbete med lämpliga partners skulle som nämnts kunna lösa detta, vilket kan betraktas 

som ett sätt att tillskansa företaget humankapital. Men samtidigt går det också in i funktionen 

kunskapsutveckling och spridning, som bl.a. omfattar processen där kunskaper utvecklas och 

sprids, där kunskapen i detta fall handlade om marknaden. 

     Som nämndes i inledningen av uppsatsen saknas generellt kvalitativ forskning kring 

gruvindustrins långsiktiga energiarbete. Således har exempelvis inte LKABs energirelaterade 

arbete under den valda studieperioden undersökts tidigare. Däremot undersöks andra aspekter 

av företagets aktiviteter under perioden i den tredje volymen av Ulf Erikssons Gruva och 

Arbete. I boken nämner han att de olika diversifieringsprojekten som skedde inom till exempel 

energisektorn (olja, kol och kärnenergi), inte undersökts djupare i hans avhandling. Vissa av 

dessa projekt har emellertid undersökts i denna studie ur ett energiperspektiv, och tillför således 

viss ny kunskap. Vidare nämner Eriksson visserligen att oljeförbrukningen för 

pelletstillverkning minskade under den valda studieperioden, men till skillnad från denna studie 

går han inte in närmare på det relaterade resonemanget i energifrågan, eller på hur 

stålbandsprojektet utvecklades. 

3.5 Vidare forskning 

Vid genomgången av källmaterialet har det ibland varit svårt att följa upp olika ”spår”. Detta 

kan bero på några olika saker. Dels lades både LKAB-tidningen och företagsnämnden ned 

under 1976/77, vilket minskade möjligheten till att få en bra överblick över LKABs dåvarande 

aktiviteter. Visserligen fortsatte personaltidningen SKIP att ges ut, men den kom aldrig till nytta 
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i den här undersökningen. Dels var slutet av 1970- och 80-talen en svår period för LKAB som 

bl.a. resulterade i att flera pelletsverk fick stängas, däribland Kiruna pelletsverk och 

Svappavaaraverket. 

     För att bidra med ytterligare kunskap kring LKABs energiarbete skulle det vara motiverat 

att studera den fortsatta utvecklingen av stålbandsverket, alltså efter 1984, såväl som 

utvecklingen av den process som användes i bandugnsverket i Malmberget, och som i sin tur 

låg till grund för bl.a. stålbandsprocessen. I det källmaterial som använts i denna studie har 

väldigt lite information hittats om bandugnsverket, men eftersom det finns en del osorterat 

material i LKABs arkiv så kan det möjligen finnas information om hur utvecklingen av den 

processen gick till. Vidare används innovationssystemsperspektivet med fördel för att göra en 

mer omfattande kartläggning av bolagets energiarbete, där bl.a. andra aktörers arbete också 

följs upp. 

     Det nämndes också under ”avgränsningar” i början av uppsatsen att några ämnen hade valts 

bort från studien. Dessa är: ett projekt om torveldning, om- och utbyggnad av Kiruna pelletsverk 

(KP-79), samt utvecklingen av olivinpellets. Samtliga av dessa ämnen relaterar till 

energiområdet och kan undersökas vidare. Det är oklart hur LKAB var involverat i ett projekt 

om torveldning. Det nämns enstaka gånger i källmaterialet men aldrig ingående som något 

centralt i de energirelaterade diskussionerna. Om- och utbyggnad av Kiruna pelletsverk skulle 

visserligen resultera i en lägre oljeförbrukning men valdes ändå bort till fördel av utvecklingen 

av stålbandsprocessen, som skulle bli den dittills minst oljeförbrukande tillverkningsprocessen. 

Olivinpelletsens egenskaper sänkte energiförbrukningen i stålverkens tillverkningsprocess men 

av verkar inte ha förändrat LKABs energiförbrukning i framställningen av pelletsen. Därför 

lämnas utvecklingen av olivinpelletsen, liksom de resterande ovan nämnda projekten, till vidare 

forskning.  
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