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Förord

I flera århundraden och årtusenden har gruvnäring 

varit en viktig del av det mänskliga samhället. Det är 

det I allt högre grad på grund av våran moderna 

livsstil, samt vårat sätt att kommunicera och 

transportera på. Metaller finns överallt. Ändå 

tenderar gruvnäring att vara ett område av lågt 

intresse från ett politisk perspektiv och till och med 

ett område som är föremål för tvister för 

gruvmotståndare eller andra markanvändare.

Men, gruvnäringen är fortfarande en viktig industri. 

Vi ser ett antal företag från andra branscher som 

samarbetar med gruvföretag och bildar det som 

ofta kallas det svenska gruvklustret.

Copenhagen Economics A/S har fått i uppdrag av 

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral-

och metallproducenter i Sverige, att analysera: 

1. Det ekonomiska värdet av det Svenska 

gruvklustret till samhället.

2. De framtida möjligheter och potentialer som 

gruvklustret erbjuder. 

Tillvägagångssätt och begränsningar

Eftersom det inte finns någon officiell definition av 

gruvklustret så börjar vi med att utveckla en så 

kallad input-output-modell för att uppskatta klustrets 

ekonomiska bidrag mätt i bruttonationalprodukt 

(BNP), jobb och export. För att kvalitetssäkra våra 

antaganden och vår avgränsning av gruvklustret 

har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med 

företrädare för stora företag i klustret. 

Källor

Vi förlitar oss på uppgifter från 

nationalräkenskaperna och andra offentliga källor 

för gruvrelaterade investeringar och skatter som 

betalas av gruvindustrin.

Även om vi har sammanställt stora mängder 

uppgifter från offentliga källor och intervjuer är vi i 

vissa fall begränsade av bristande tillgång till data.

Detta hindrar oss från att rapportera alla siffror för 

samma definition av gruvklustret. Vi flaggar 

genomgående där definitionerna skiljer sig åt. 

Slutligen, när vi dyker djupare in i sju 

utvecklingsprojekt i Sverige för att bedöma 

gruvklustrets potential att ge betydande bidrag till 

Sverige även i framtiden, så förlitar vi oss på 

intervjuer med experter inom projekten och 

skrivbordsundersökningar.





Sammanfattning Det ekonomiska bidraget från 
det svenska gruvklustret

Framtida möjligheter som 
gruvklustret ger upphov till 

1 2 3
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1 SAMMANFATTNING



De nordiska länderna har en berggrund som liknar den 

i de främsta mineralrika länderna i världen och tillsammans 

utgör de ett landområde som storleksmässigt är jämförbart 

med de mest mineralrika delarna av Kanada, USA, 

Australien, Sydafrika eller Brasilien.2 - Nordic Innovation (2021), s.6.2

SAMMANFATTNING
Gruvklustret är en stor bidragsgivare till den svenska ekonomin

(1) Internationella energiorganet (2021), länk. (2) Nordisk innovation (2021). *) Rapporterat antal gäller inte vår definition av gruvklustret, utan omfattar istället gruv- och basmetallsektorn. **) Uppgiften gäller inte för 

vår definition av gruvklustret utan omfattar gruvsektorn och hela tillverkningssektorn.

3%

8%

100 000 – 125 000 

GRUVKLUSTRET BIDRAR MED:

av bruttonationalprodukten

av exporten

direkta och indirekta jobb

20%

GRUVKLUSTRET GENERERAR:

av den regionala bruttoprodukten 

5%
av regionala jobb 

75%
av regionala investeringar under de 

kommande åren  

13-20%
av årliga industriella investeringar

gånger den mängd mineral
och metaller som används i dag krävs för
att nå EU:s klimatmål att minska utsläppen
med 55% till 2030. Denna ökning drivs
främst av efterfrågan på litium, grafit,
kobolt, nickel och koppar som används
för t.ex. batterier, stål, legeringar och
ledningar.1

4-6  

GRUVSEKTORN BIDRAR PÅ EGEN HAND MED:

Norrbotten

Västerbotten

Nivå 1: Gruvföretag Nivå 2: Utrustning för gruvnäring och stödjande industri Nivå 3: Stål- och metallproduktion Nivå 1-3: gruvkluster

1,2%
av de totala 
skatteinbetalningarna

1%

1,3%

20 000 

**

*

av bruttonationalprodukten 

av exporten

direkta och indirekta jobb

0,7%
av de totala skattebetalningarna
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf


Huvudbudskap
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* Due to data limitations, numbers do not fully correspond to our definition of the mining cluster.

1 EUROPAS FRÄMSTA PRODUCENT AV JÄRNMALM
Sverige är redan en ledande producent av metaller 
och mineral och producerar 93% av all järnmalm 
och ungefär en tredjedel av bly och zink i EU.  

2 ETT STARKT KLUSTER MED GRUVNÄRINGEN I 
CENTRUM
En lång tradition inom gruvnäring har skapat inte 
bara konkurrenskraftiga inhemska svenska 
gruvföretag, utan också ett ekosystem eller kluster 
av högspecialiserade företag i en lång och komplex 
värdekedja.

3 GRUVKLUSTRET ÄR EN STOR BIDRAGSGIVARE TILL 
DEN SVENSKA EKONOMIN 
Den svenska gruvnäringen, och det kluster som 
omger den, är en stor bidragsgivare till den svenska 
ekonomin som stödjer: 
• 3% av den årliga bruttonationalprodukten
• 100 000 - 125 000 direkta och indirekta jobb
• 8% av exporten

5 GRUVNÄRINGEN ÄR EN DEL AV OMSTÄLLNINGEN 
TILL EN FRAMTID MED LÅGA KOLDIOXIDUTSLÄPP
Sverige är hemvist för många lovande projekt, från 
gruvnäring och återvinning, till utvecklingsprojekt av 
teknologi vid forskningsfronten. Men det finns 
barriärer som måste övervinnas för att föra dem 
närmare marknaden och bli Sveriges nästa 
flaggskepp.

4 GRUVKLUSTRET DRIVER INVESTERINGAR
Gruvklustret är en betydande drivkraft för 
investeringar som bidrar till:
• 13-20% av årliga investeringar i industrin i Sverige
• 5% av utländska direktinvesteringar i Sverige*
• 75% av planerade investeringar i regionerna 

Norrbotten och Västerbotten i de kommande åren
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Sverige kan bli en viktig del av EU:s ökade självförsörjning av 
råmaterial, även från ett starkt utgångsläge
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(1) Nordic Innovation (2021) / (2) Svemin (2020a), länk ; Europeiska kommissionen (2020b), länk / (3) Europeiska kommissionen (2020a), länk / (4) Sveriges Geologiska Undersökning (2020A), länk / (5) Eurostat (2018), 

länk och UEPG (2018), länk / (6) Sveriges Geologiska Undersökning (2020B), länk / (7) Den Svenska Gruvan (2021b), länk / (8): Svemin (2021a), länk 

Industrin har en ledande roll att spela när det gäller vad som är den             

största utmaningen och möjligheten i vår tid. Alla industriella värdekedjor, 

inklusive energiintensiva sektorer, kommer att ha en nyckelroll att spela. De 

måste alla arbeta för att minska sina egna koldioxidavtryck, men också 

påskynda övergången genom att tillhandahålla billiga, rena teknologiska 

lösningar och utveckla nya affärsmodeller.

För att bli mer konkurrenskraftig i takt med att den blir grönare och mer 

cirkulär behöver industrin en säker tillgång till ren och prisvärd energi och 

råmaterial. ’

- Europeiska kommissionen (2020A), s.3.3

gånger den mängd mineral och 
metaller som används i dag krävs för att nå EU:s 
klimatmål att minska utsläppen med 55% till 
2030. Detta beror främst på växande behov av 
litium, grafit, kobolt, nickel, REE och koppar, som 
används som insatsvaror för t.ex. elfordon, 
batterier och förnybar energi. Den globala 
efterfrågan på stål beräknas öka med mer än 
30% fram till 2050.1,8
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av 30 metaller och mineral på EU:s 
lista över kritiska råmaterial har hittats i Sveriges 
berggrund.2

26 

gruvor är idag aktiva i Sverige - hälften 
av dessa är mer än 50 år gamla. Sedan början 
på 1900-talet när Sverige hade cirka 250 aktiva 
gruvor har den totala produktion mer än 
fördubblats.6
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Sverige har dock ett mycket starkt utgångsläge med några av världens 
strängaste miljöregleringar och ett antal pågående hållbarhetsprojekt inom 
gruvsektorn som syftar till att göra branschen än mer framsynt och klimatsmart.7

I Europeiska kommissionens industristrategi betonas behovet av ökad 
självförsörjning av råmaterial, för att säkerställa en miljövänlig gruvnäring och 
stödja industrins övergång till koldioxidneutralitet. 

miljoner ton koldioxidbesparingar 
genereras genom export av svenska metaller, 
på grund av det lägre klimatavtrycket från 
svensk gruvnäring jämfört med utländsk 
produktion.8

6

Den geologiska potentialen är baserad på det faktum att 

de nordiska länderna har en berggrund som liknar den i de främsta 

mineralrika länderna i världen, och utgör tillsammans ett stort (isfritt) 

landområde som storleksmässigt är jämförbart med de mest mineralrika 

delarna av Kanada, USA, Australien, Sydafrika eller Brasilien.1

- Nordic Innovation (2021), s.6.1

https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/samhallets-behov-av-metaller/lista-over-kritiska-ravaror-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2020/RR2002.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95
https://uepg.eu/pages/figures
https://www.sgu.se/en/mineral-resources/swedish-mines/
https://www.densvenskagruvan.se/en/sustainability/
https://wwwsveminse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/klimatambitioner-uppslag_final.pdf


Produktion av metaller
% Andel av EU:s totala produktion, 2020

Järnmalm

2 300

30 600

Sverige är redan ett viktigt gruvland i Europa

93%

34% 33%
19% 18%

11%

7%

66% 67%
81% 82%

89%

Järnmalm BlyZink SilverGuld Koppar

Övriga EU28

Sverige

Produktion av järnmalm
Tusen ton, 2020

Sverige är den främsta producenten av 
järnmalm i EU

Sverige producerar en betydande andel av EU:s 
viktiga råmaterial i Europa 

Järnmalm är den 
huvudsakliga ingrediensen i 
stålproduktionen

Övriga EU28

Sverige

Källa: Copenhagen Economics baserat på Sveriges Geologiska 

Undersökning (2021a), s.19, länk.
Källa: Copenhagen Economics baserat på Sveriges 

Geologiska Undersökning (2021a), s.19, länk.

Koppar leder elektricitet och är en viktig 
komponent i ledningar och kablar, och 
därmed för elektrifieringen av samhället
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http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf
http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf


En komplex värdekedja har bildat ett kluster kring gruvnäringen
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(1) Sveriges Geologiska Undersökning (2020b), länk / (2) Copenhagen Economics (2016), länk / (3) Sveriges Geologiska Undersökning (2021b) – 7 av 12 gruvor. 

Tillverkare av 

gruvutrustning

Ingenjörer, 

konsulter

Stål- och 

metallproducenter

Batteritillverkare, biltillverkare, 

telefontillverkare osv.

Tillverkare i 
nedströmsledet som 
använder insatsvaror 
från 
gruvvärdekedjan, 
t.ex. SSAB eller 
Northvolt

Leverantörer i 
uppströmsledet till 
gruvvärdekedjan 
som är med från 
tidig prospektering till 
stängning av gruvan, 
t.ex. ABB, Epiroc och 
Sandvik

Prospektering

och 

exploatering

Tillstånd

Utveckling av 

gruvan

Gruvdrift

Nedläggning 

och 

efterbehandli

ng

En lång historia inom gruvnäring

Sveriges historia av gruvnäring sträcker sig mer än tusen 
år tillbaka i tiden.1 I dag är Sverige världsledande när det 
gäller hållbar och ansvarsfull gruvnäring, både 
miljömässigt och socialt. 

Som underleverantörer och partner till gruvindustrin har 
många företag utvecklats parallellt med gruvnäringen 
och bidrar idag till ett starkt kluster kring svensk 
gruvnäring. Dessa företag, som ABB, Epiroc, Sandvik och 
SSAB, är världsledande.2

Sveriges långa historia inom gruvnäringen och den 
komplexa värdekedjan leder till stora ömsesidiga 
beroenden mellan företagen. Detta har skapat 
spridningseffekter och konkurrensfördelar. Den svenska 
gruvindustrin upprätthåller således ett större ekosystem 
av högspecialiserade företag. Utan detta skulle den 
ekonomiska förlusten vara betydligt större än industrins 
direkta ekonomiska bidrag.

Gruvans livscykel

Gruvdrift är en lång och komplex värdekedja, och 
många aktiviteter måste utföras innan gruvnäringen kan 
påbörjas. 

• Prospektering och utforskning av en fyndighet kan ta 
många år, till och med årtionden. Många företag, 
särskilt från stora gruvländer som Australien och 
Kanada, specialiserar sig på prospektering, 
utforskning och utveckling av potentiella nya 
gruvprojekt till en sådan mognadsnivå att de kan 
brytas.

• När en gruva väl är i drift kan den ofta drivas under 
lång tid. I takt med att platsen och fyndigheten 
utforskas och utvecklas vidare så utvidgas ofta 
gruvan, vilket förlänger gruvans livslängd. Mer än 50% 
(7 av 12) av de gruvor som är i drift i Sverige är äldre 
än 50 år.3 Detta underlättar bildandet av ett kluster 
av stödföretag runt dem.

• När en gruva är uttömd så stängs den och området 
efterbehandlas.

Livscykeln och värdekedjan för en gruva i drift involverar många olika 
intressenter

Gruvans livscykel

                     
                     

                   
                     

https://www.sgu.se/en/mineral-resources/swedish-mines/
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/355/1485181841/sveriges-attraktivitet-som-gruvland_2sep2016.pdf
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(1) Energimyndigheten (2016) / (2) Volvo (2021), länk / (3) MiningDotCom (2017), länk / (4) VolvoGroup (2016), länk / (5) Ericsson , länk / (6) Telia, länk / (7) International Mining (2020), länk / (8) Statista (2021a), länk / 

(9) Statista (2021c), länk / (10) Scania CV och Scania har en konsoliderad nettoomsättning på SEK 125 miljarder, se Scania (2021), länk

Gruvindustrin har industriella partners och leverantörer från hela 
ekonomin
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De 20 största företagen i Sverige efter omsättning
miljarder SEK, 2020

Nio av Sveriges största företag är antingen leverantörer eller 
industripartner till gruvindustrin 

Källa: Copenhagen Economics baserat på Statista (2021b), länk / Scania (2021), länk / Axel Johnson Group (2021), länk 

Liksom de flesta andra sektorer har den svenska 

gruvindustrin kopplingar till alla sektorer i 

ekonomin, till exempel genom inköp av varor 

och tjänster från andra företag eller genom 

industriella partnerskap för utveckling och 

samarbeten. I synnerhet finner vi att 

gruvföretag i Sverige samarbetar med både 

leverantörer och industriella partner för att 

anpassa och utveckla nya verktyg och 

teknologier för användning i gruvnäring.1 Några 

exempel är: 

• Volvo2 och Scania3 levererar utrustning (t.ex. 

lastbilar) till gruvorna. Under 2016 testade 

Volvo till och med användningen av 

förarlösa lastbilar i Bolidens gruva i 

Kristineberg.4

• Telekomleverantörerna Ericsson5 och Telia 

har utvecklat och testat lokala 5G-nät i 

gruvor.7 Nätverken kan användas för att 

övervaka och styra maskiner i drift.

Dessutom är gruvindustrin en viktig leverantör till 

flera av dessa företag (och en rad andra 

företag inom olika sektorer). Flera av de 

nämnda företagen är i hög grad beroende av 

metaller för sin egen produktion av varor; till 

exempel använder utrustnings- och 

transportsektorn 32% respektive 12% av den 

globala kopparkonsumtionen.8 86% av allt bly 

används för att tillverka batterier.9

Industriella partners eller viktiga leverantörer till 
gruvindustrin

https://www.volvotrucks.in/content/dam/volvo/volvo-trucks/markets/india/IndiaFiles/mining-transport-solutions-br.pdf#:~:text=Volvo%20Trucks%20is%20the%20only%20company%20in%20India,on%20their%20requirements%20and%20bring%20in%20more%20profitability.
https://www.mining.com/scania-mining-offering-smaller-mining-truck-model-compete-yellow-iron/
https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/news/2016/sep/news-2297091.html
https://www.ericsson.com/en/cases/2017/boliden
https://www.teliacompany.com/en/news/news-articles/2020/telia-company-delivers-5g/
https://im-mining.com/2020/11/12/telia-make-bolidens-aitik-open-pit-copper-mine-5g-ready-ericsson-technology/
https://www.statista.com/statistics/605463/distribution-of-copper-consumption-worldwide-by-end-use/
https://www.statista.com/statistics/891778/distribution-of-global-lead-consumption-by-end-use/
https://www.scania.com/content/dam/group/investor-relations/annual-review/download-full-report/scania-annual-and-sustainability-report-2020.pdf
https://www.statista.com/statistics/555103/sweden-20-largest-companies-by-turnover/
https://www.scania.com/content/dam/group/investor-relations/annual-review/download-full-report/scania-annual-and-sustainability-report-2020.pdf
https://www.axeljohnson.se/wp-content/uploads/2021/05/AJ2020-ENG-FINAL-Sidor.pdf
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Foto: Foto: Med tillstånd av Boliden



Avsaknaden av en officiell definition av gruvklustret försvårar 
bedömningen av det ekonomiska bidraget 

Det svenska gruvklustret: ett ekosystem med 
gruvnäring i centrumHur definierar vi det svenska gruvklustret?

Det finns ingen tydlig definition av vilka företag eller verksamheter 

som hör till det svenska gruvklustret. Den komplexa värdekedjan 

kring gruvnäring innebär dock att gruvklustret består av mer än bara 

traditionella gruvföretag som arbetar med att utvinna metaller och 

mineral ur marken. Underleverantörer i uppströmsledet som 

tillverkare av gruvutrustning och konsultföretag ingår i klustret, såväl 

som producenter av t.ex. stål och högspecialiserade 

teknologiföretag i nedströmsledet.

Vår definition av det svenska gruvklustret omfattar tre nivåer; själva 

gruvsektorn, gruvutrustning och stödindustri (underleverantörer i 

uppströmsledet som producerar insatsvaror till gruvsektorn), samt 

stål- och metallproduktion (producenter i nedströmsledet, baserade 

på insatsvaror från gruvsektorn).1

I vår definition av det svenska gruvklustret har vi använt oss av 

värdekedjeanalyser och statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) 

om värdeflöden mellan sektorer i ekonomin (den så kallade input-

output-tabellen). Vi förlitar oss på intervjuer med representativa 

företag från de olika delarna av värdekedjan för att kalibrera och 

kvalitetssäkra viktiga antaganden i vår modell. Se bilaga 1 och 2 för 

en mer detaljerad beskrivning av vår metodik.

På grund av begränsningar i data (t.ex. på regional nivå) kan vi inte 

presentera all statistik för vår definition av gruvklustret. Därför

presenterar vi ibland statistik för t.ex. endast gruvsektorn och ibland 

för gruv- och metallsektorerna tillsammans. Vi kommer 

genomgående att markera sådana fall med en varningsskylt:  

(1) För den exakta definitionen av gruvklustret för input-output-modellelen se bilagorna 1 och 2.

Nivå 1 Gruvföretag

Omfattar all gruvverksamhet 

(brytning av metallmalmer 

och sand samt stödtjänster till 

gruvnäring)

Nivå 3 Stål- och metallproduktion

Omfattar (delar av) tillverkning av 

basmetaller, andra icke-

metalliska mineraliska produkter 

och bearbetade metallprodukter

Nivå 2 Utrustning för gruvnäring och stödindustri 
Omfattar (delar av) tillverkning av elektrisk 

utrustning, maskiner, motorfordon samt reparation 

och installation av utrustning

På grund av databegränsningar motsvarar siffrorna inte helt vår 
definition av gruvklustret.
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3



Gruvklustret står för cirka 3% av Sveriges BNP

(1) Vi uppskattar ett intervall på 2,7-3,4% av Sveriges BNP, baserat på antaganden om storleken på det svenska gruvklustret, se bilaga 1 / (2) Vi noterar at definitionen av det svenska gruvklustret går över industrier, 

medan skogsindustrin här motsvarar 1:1 definitionen i nationalräkenskaperna. / (3) SEK 4 828 miljarder var Sveriges officiella BNP 2018 enligt SCB (2021a), länk

Fördelning av BNP-bidrag från gruvklustret (nivå 
1-3)
Direkta och indirekta effekter från IO-analysen, miljarder SEK, 2018

Hela gruvklustrets BNP-bidrag motsvarar 3% 
av Sveriges BNP1

145 (3%) 

Sveriges BNP
miljarder SEK, 2018

För att analysera det svenska gruvklustrets ekonomiska bidrag 

använder vi en så kallad input-output-modell (IO-analysen). Denna 

modell gör det möjligt att mäta en sektors ekonomiska betydelse för 

den bredare ekonomin genom att använda uppgifter från SCB om 

det ömsesidiga beroendet mellan sektorerna. Med hjälp av SCB:s 

input-output-tabell kan vi beräkna gruvklustrets ekonomiska avtryck 

via två olika effekter. 

Den direkta effekten:  

Avspeglar värdeskapandet i företag som ingår i 

gruvklustret (dvs. företag inom gruvsektorn, metall- och 

stålproduktion, gruvutrustning och stödindustri).

Den indirekta effekten: 

Avspeglar det värde som skapas av underleverantörer till 

gruvklustret och deras underleverantörer. Det vill säga hur 

gruvklusterföretagens utgifter stöder en ökad ekonomisk 

aktivitet i hela värdekedjan.

Nivå 1:
Gruvsektorn

Nivå 3: 
Stål- och

metallproduktion

Nivå 2: 
Utrustning för 

gruvnäring och 
stödjande industri

Gruvklustrets 
totala BNP-bidrag

39

28

78 145

Not: De olika nivåerna i gruvklustret definieras i bilagorna 1 och 2.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB:s input-output-tabeller 2018.

Två effekter utgör det ekonomiska 
fotavtrycket

Indirekt effekt

Direkt effekt

80 (1.7%) 

Som jämförelse kan nämnas att skogs- och avverkningsindustrin står 

för cirka 2% av Sveriges BNP, med hänsyn till både direkta och 

indirekta bidrag till BNP.3

Gruvklustret

Skogsindustrin

Totala ekonomin

80 (1,7%) 

145 (3%) 

4 8283 (100%)
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https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103ENS2010T01NA/


Gruvklustret stödjer 100 000 - 125 000 jobb i Sverige1
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(1) Siffrorna är avrundade; Sysselsättningsdata från SCB som används i vår input-outputmodell omfattar inte alla jobb i Sverige, utan baseras på data för företagens ekonomi – vilket indikerar att (främst) offentliga 

jobb inte ingår i statistiken. Detta gör att vi underskattar den indirekta effekten. / (2) Teknikföretagen, ”Den konkurrensutsatta sektorn mer än industrin”

Jobb som stöds av gruvklustret (nivå 1-3)1

Direkt och indirekt effekt av IO-analysen, tusentals anställda, 2018

19

45-55

10

9

Nivå 1:
Gruvsektorn

6-11

11-19

33-42

29-34

Nivå 2: 
Utrustning för 
gruvnäring 

och stödjande 
industri

Nivå 3: 
Stål- och

metallproduktion

18-30

54-71

Totala antalet 
jobb som stöds 
av gruvklustret

63-76 100-125

Både direkta jobb (inom gruvklustret) och indirekta jobb 

(som stöds i den bredare ekonomin genom t.ex. inköp från 

gruvklustret) ingår

Not: Jobb avser anställda inom den givna sektorn, klustret eller branschen. Det totala antalet 

jobb motsvarar inte summan av nivåerna 1, 2 och 3 på grund av avrundning. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB:s input-outputtabell 2018, SCB (2021d)

Indirekt effekt

Direkt effekt
• Vi uppskattar att gruvklustret stödjer minst 100 000 – 125 000 jobb i 

Sverige – vilket motsvarar cirka 2-4% av de totala jobben i 

Sverige.1 Denna uppskattning är konservativ. 

• Denna uppskattning bygger på vår input-output-modell, som 

baseras på uppgifter från SCB gällande företagens ekonomi. 

• Uppgifterna omfattar inte alla anställda i Sverige. Vi utesluter 

offentliga jobb vilket indikerar att vi kanske underskattar effekten 

av indirekta jobb. De flesta indirekta arbeten finns dock i den 

privata sektorn (konstruktion, transport). 

Vår uppskattning är konservativ jämfört med 

tidigare uppskattningar

• Teknikföretagen uppskattar att 1 jobb inom gruvnäring stödjer 1,6 

jobb i den bredare ekonomin.2

• Med hjälp av vår input-output-modell kan vi konstatera att 1 jobb 

inom gruvnäring stödjer 1,3 jobb i den bredare ekonomin.

• De olika uppskattningarna beror på begränsningar i data som 

beskrivs ovan (offentliga jobb ingår inte). Våra uppskattningar 

bör därmed ses som konservativa.1

Faktaruta: Uppskattning av antalet jobb som 
stöds av det svenska gruvklustret



* Dessutom exporterades 10 miljoner ton mineral (energi-, byggnads- och industrimineral) från Sverige 2020. 

(1) Sveriges Geologiska Undersökning (2021a), s.87, länk / (2) Svemin (2021b), länk / (3) Copenhagen Economics (2016), länk / (4) Copenhagen Economics baserat på SCB input-output-tabell 2018

Det svenska gruvklustret står för nästan 8% av den svenska 
exporten

17

Gruvsektorns export ifrån stora europeiska 
gruvländer
% av total export, 2018

60%
av världsmarknaden för 
underjordisk teknologi 
utgörs av Epiroc och 

Sandvik.2

31 
miljoner 

ton*
malmer, metaller och 
mineral exporterades 

från Sverige 2020.1

0,2%

Polen, 
gruvsektorn**

1,3%

Irland, 
gruvsektorn

Sverige, 
gruvklustret

Finland, 
gruvsektorn*

0,7%

8%

2,3%

Not: *Finlands siffror för export är från 2019, därför ersattes de med 2019 års siffror / **Siffror för Polen 

inkluderar export av kol och andra energimineral. / Alla exportsiffror är omräknade från USD till SEK med 

hjälp av 8,56 SEK/USD / Konstanta priser med hjälp av nationellt basår.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB:s input-outputtabell 2018 och OECD-statistik (2021a).

Det svenska gruvklustret är en stor drivkraft för 

exporten

Gruvsektorn

Hela 
gruvklustret

• Det svenska gruvklustret driver nästan 8% av Sveriges export

• Som jämförelse driver tillverkning av papper och massaprodukter 

över 5% av den svenska exporten, medan tv- och 

musikbranschen driver runt 0,5%.

Faktaruta: Positiva nätverkseffekter inom kluster

• Företag inom ett kluster tenderar att specialisera sig i förhållande 

till varandra, vissa agerar som underleverantörer, andra blir 

effektiva konkurrenter.

• Efterfrågan på varor eller tjänster som produceras av svenska 

företag inom gruvklustret ökar när dessa företag är relativt sett mer 

produktiva eller innovativa jämfört med konkurrenterna.3

• Svenska gruvföretag skapar grunden för konkurrensfördelar i 

gruvklustret. Därigenom möjliggörs en export som är större än bara 

gruvrelaterade produkter och tjänster. Vår analys kan därför ses 

som en konservativ uppskattning. 

• Detta exemplifieras av att Sverige är en stor exportör av inte bara 

råmaterial utan också av teknologier för underjordsbruk.

http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf
https://www.svemin.se/en/swedish-mining-industry/2-export/
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/355/1485181841/sveriges-attraktivitet-som-gruvland_2sep2016.pdf


• Tillgängliga uppgifter om utländska direktinvesteringar (FDI) 

är stockuppgifter, vilket innebär att vi tittar på utländska 

företags totala positioner inom gruv- och metallproduktion.

• Uppgifterna är grupperade på ett annat sätt än i vår 

definition av gruvklustret och är inte 1:1 jämförbara med 

uppgifterna för gruvklustret. 

• Vi inkluderar gruvsektorn (motsvarande nivå 1) och 

tillverkning av elektronisk utrustning, maskiner, metaller och 

metallprodukter (delar av nivå 2 och 3).

Gruvnäringen är en viktig drivkraft för investeringar i Sverige
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Gruvklustret står för 13-20% av investeringar 
inom gruv- och tillverkningsindustrin

Not: Industriella investeringar är de som tillhör gruv- och tillverkningssektorn (NACE-koder B+C) enligt 

Tilväxtverket. Uppgifterna är i löpande priser från SCB och deflaterade med producentprisindex för 

gruv- och tillverkningsindustrin. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB, tabell "Planerade samt verkställda investeringar, helår, 

efter näringsgren SNI2007 och investeringsobjekt". 

Faktaruta: Utländska direktinvesteringar - när 
utländska företag investerar i t.ex. gruv- och 
metallproduktion i Sverige

20 18 16 15

120 132 141 145
130

5 % 5 % 5 %
5 %

5 %

0
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6

0
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100
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201820162015 20192017

10

Andel, totala FDI (höger axel) Gruvsektorn (vänster axel)Tillverkning av metaller,
metallvaror
elektrisk utrustning och
andra maskiner (vänster axel)

Not: Uppgifterna är i löpande priser från SCB och deflaterade med producentprisindex för gruvnäring och 

tillverkning.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB:s tabell "Direktinvesteringar. Tillgångar efter bransch SNI 2007" 

och "Producentprisindex efter marknad och produktkategori SPIN 2015”, 2020=100"
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20 %

13 %

2016 20202017

13 %

Andel av industrins investeringar (höger axel)

Resten av gruvindustrin (vänster axel)

Gruvsektorn (vänster axel)

%miljarder SEK (reala priser, basår 2020)

%miljarder SEK (reala priser, basår 2020)

5% av FDI är gruv- och metallproduktion

Nya inhemska investeringar per år

• Vi följer Tillväxtverkets metod och definierar industriella investeringar 

som investeringar som tillhör gruv- och tillverkningssektorn.

• Uppgifterna om inhemska investeringar är flödesuppgifter och följer 

vår definition av gruvklustret, se bilagorna 1 och 2. Data finns inte 

tillgängliga för åren 2018-2019.

På grund av databegränsningar motsvarar siffrorna inte helt vår definition av 
gruvklustret. Vi inkluderar här gruvsektorn och delar av nivå 2 och 3.
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Gruv- och metallföretag bidrar med 1,2% av de totala 
skatteintäkterna i Sverige 

19

Skattebetalningar och utdelningar
miljarder SEK, 2018

Gruv- och metallsektorn genererar mer än 
SEK 25 miljarder per år i skatteintäkter och 
utdelningar till staten

14,4

4,8

Till staten Till 
markägare

19,3

4,8

Mineral
ersättning

Återbetaln
ing

Ansökni
ngsavgift

18,6

0,5

Undersökn
ingsavgift

13,9

Förlängni
ngsavgift

Markanvis
ningsavgift

0,0* 0,6

Totala 
avgifter

19,3

37,8

Mineralavgifter
miljoner SEK, 2020

Gruvbolagen betalar också SEK 38 miljoner i 
sektorspecifika avgifter

Mineralavgifter

Avgifter till staten enligt minerallagen

Mineralersättning: 0,2% av värdet 
på den malm som bryts, varav 75% 
tillfaller markägaren och 25% den 
svenska staten.

15

8
1

11

Bolagsskatt MiljöskattInkomstskatt Utdelning* Totala
skattebidraget

Sociala
avgifter

6

9

2

25Tillverkning av basmetaller

Gruvsektorn

(1) Nationalencyklopedin, länk

På grund av databegränsningar motsvarar siffrorna inte helt vår 
definition av gruvklustret. Vi inkluderar här gruv- och basmetallsektorerna. 

Not: Siffrorna summerar inte till totalsumman på grund av avrundning. *Dessa utdelningar betalas av 

LKAB till staten, eftersom LKAB är ett statligt ägt företag. De totala skatteintäkterna i Sverige 2019 

uppgick till SEK 2 154 miljarder, vilket innebär att gruv- och metallföretag betalar 1,2% av de totala 

skatteintäkterna. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB, länk / Sveriges Geologiska Undersökning (2021a), 

länk / OECD (2021b), länk.

Not: *Den faktiska siffran är SEK 40 000

Källa: Copenhagen Economics baserat på Sveriges Geologiska Undersökning (2021a), länk

Basmetaller: bly, koppar, 
tenn och zink.1

https://www.ne.se/info/about-us/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0109L/ResultatFEngs07/
http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVSWE
http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf


2.2 DET SVENSKA GRUVKLUSTRETS 

EKONOMISKA BIDRAG

− REGIONALT

Foto: Foto: Med tillstånd av Boliden



Gruvnäringen har större relativ ekonomisk 
betydelse i de två nordligaste regionerna

21

186
(79 %)

27(12 %)

21(9 %)

235

Övriga ekonomin Tillverkning Gruvnäring

Bruttoregionalprodukt för Norrbotten och Västerbotten
miljarder SEK, 2018

Not: Tillverkning omfattar SNI 2007-koderna C10-C33. Eftersom hela tillverkningssektorn ingår här är uppgifterna inte 1:1 

jämförbara med uppgifter på nationell nivå, som följer vår definition av gruvklustret, se bilagorna 1 och 2.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SCB (2021b), "Bruttonationalprodukt efter region och näringsgren". Särskild utvinning 

av SCB.

På regional nivå inkluderas endast direkta 

effekter (dvs. de direkta BNP-bidragen från 

företag som ingår i gruvklustret) eftersom vi 

inte kan modellera regionala effekter i vår 

input-output-modell på nationell nivå.

Vi ser dock att gruv- och 

tillverkningssektorerna (som i hög grad 

överlappar med vår definition av gruvkluster) 

är av stor ekonomisk betydelse. 

Gruv- och tillverkningssektorn står för 20% av 

den regionala bruttoprodukten.

På grund av databegränsningar motsvarar siffrorna inte helt vår 
definition av gruvklustret. VI inkluderar här gruvsektorn och hela 
tillverkningssektorn.



Total sysselsättning i Västerbotten
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Gruvklustret spelar en viktig roll för att skapa 

regionala jobb. 

I Norrbotten är ståltillverkaren SSAB den största 

privata arbetsgivaren med mer än 1 100 

anställda1.

I Västerbotten är gruvföretaget Boliden den 

största privata arbetsgivaren med mer än 

1 700 anställda1.

I Västerbotten står gruvklustret för 2,3% av den 

totala direkta sysselsättningen och i 

Norrbotten för 5,2%.

I jämförelse med de nationella 

uppskattningarna av antalet jobb kan detta 

tyckas vara litet eftersom vi här bara 

inkluderar den direkta effekten, dvs. personer 

som är direkt anställda av gruvklustret. Vi vet 

inte exakt hur många indirekta jobb som 

detta ger upphov till inom andra sektorer 

(den indirekta effekten).

Källa: Copenhagen Economics baserat på särskilt utdrag från SCB, regional sysselsättning på 

sektorspecifik nivå

(1) Regionfakta (2021), länk 

Gruvklustret är en stor arbetsgivare i 
Västerbotten och Norrbotten

Total sysselsättning i Norrbotten

Källa: Copenhagen Economics baserat på särskilt utdrag                                                                   

från SCB, regional sysselsättning på branschnivå.

1 139

2 978

1 839

Gruvklustret Alla andra jobb 
(Privata och offentliga)

129 900

6 495

Alla andra jobb 
(Privata och offentliga)

1 834

4 661

Gruvklustret

118 265

Gruvklustret i övrigt

Gruvindustrin

Gruvklustret i övrigt

Gruvindustrin

Ser vi till den 
direkta effekten 
motsvarar bidraget 
från gruvklustret 
2,3% av det totala 
antalet jobb i 
Västerbotten

Ser vi till den 
direkta effekten 
motsvarar bidraget 
från gruvklustret 
5,2% av det totala 
antalet jobb i 
Norrbotten

https://www.regionfakta.com/


23

Gruvnäringen driver också regionala 
investeringar i norra Sverige 

(1) SCB:s statistikdatabas (2021c), länk 

Gruvrelaterade investeringar i Norrbotten fram till 2035 
miljarder SEK 

52

127

20

21

32

FastigheterGruvdrift Infrastruktur Övriga

2

TotaltTeknologi

Direkt relaterad till gruvnäring Indirekt relaterad till gruvnäring Ej gruvrelaterat

8

100

40

30

10

12

TotaltFastigheter ÖvrigaGruvdrift TeknologiInfrastruktur

Gruvrelaterade investeringar i Västerbotten fram till 
2035 
miljarder SEK

75%

88%

Gruvindustrin är kapitalintensiv och kräver 

omgivande infrastruktur. Gruvindustrin kan därför 

vara en drivkraft för investeringar.

Svenska Handelskammaren uppskattar att av de 

totala realiserade eller planerade investeringarna 

om SEK 230 miljarder mellan 2016 och 2035 är 75% 

av investeringarna i Norrbotten och 88% i 

Västerbotten direkt eller indirekt relaterade till 

gruvnäring. Observera att detta är både 

inhemska investeringar och utländska 

direktinvesteringar. 

Ser vi bara till investeringar som är direkt kopplade 

till gruvnäring så täcker de faktiska 

investeringarna 37% respektive 1%, av de totala 

investeringarna i Norrbotten och Västerbotten.1 

Att notera är att investeringar kan variera mycket 

från ett år till ett annat.

Källa: Copenhagen Economics baserat på Svenska Handelskammaren (2020), länk

På grund av databegränsningar motsvarar siffrorna inte helt vår 
definition av gruvklustret. Vi inkluderar här investeringar direkt och 
Indirekt relaterade till gruvnäring.

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0109L/Regionalinv07/
https://norrbottenshandelskammare.se/sverige-en-gruvnation-som-kollapsar/


3 FRAMTIDA MÖJLIGHETER

Foto: Foto: LKAB 



Gruvnäringen har en viktig roll i omställningen till en framtid med 
låga koldioxidutsläpp 
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Källa: (1) The Conversation (2021): (2) IEA (2020): Iron and Steel Technology Roadmap: Länk / (3) Wood MacKenzie (2020) / (4) IEA (2020) The role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, s. 176. / (5) MidRex

(2018): Länk / (6) Industrial Efficiency Technology Database: Länk 

Fler primära metaller och 

mineral • För att uppnå målen i Parisavtalet måste metallföretagen 

öka sina investeringar i produktionskapacitet för koppar, 

nickel och andra metaller avsevärt under de kommande 

15 åren, jämfört med de föregående 15 åren.4

• Återvinningsgraden för metaller har inte ökat nämnvärt 

under de senaste åren.5

• Ökad återvinning av t.ex. gruvavfall är en potentiell källa till 

ökad tillgång på metaller.5

• För att öka andelen förnybar energi behövs exempelvis 

vindkraftverk och solpaneler. Dessa är tillverkade av stål, 

specialmetaller etc., vilket innebär att efterfrågan på 

metall och stål kommer att fortsätta öka. 

• Ny teknologi behövs för att producera dessa metaller med 

lägre koldioxidavtryck. 

• Användning av väte för stålproduktion är ett exempel på 

utveckling av teknologi och innovativa 

produktionsprocesser som kan ersätta befintliga, 

utsläppsintensiva processer.5,6 Elektrifierade gruvor är 

ytterligare ett exempel.

Återvunna metaller

Teknologisk utveckling

Övergången till ren energi leder till ökad efterfrågan på metaller

För att bekämpa klimatförändringarna behöver vi ny teknologi, förnya produktionsprocesser 

och mer primära samt återvunna råmaterial 

Möjlighet till tillväxt och 

förändring

Metaller och mineral behövs till den teknologi 

som krävs för en framgångsrik omställning till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp.1 

Sverige har den geologiska potentialen och den 

gruvspecifika kunskapen för att bryta fler 

råmaterial än i dag, och för att bryta dem på ett 

miljövänligt sätt genom elektrifierade gruvor. 

Om vi tittar specifikt på järnmalm och tillhörande 

stålproduktion beräknas den globala efterfrågan 

på stål öka med mer än 30% fram till 2050.2  

Ståltillverkningen står redan för 7% av

koldioxidutsläppen i världen.3 Fossilfri

stålproduktion har därför stor potential i kampen 

mot klimatförändringar. 

I Sverige pågår redan flera projekt gällande  

fossilfri stålproduktion (Hybrit, H2 Green Steel). 

Detta är bara ett av de områden där det 

svenska gruvklustret redan ligger i framkant. 

En rad olika projekt är på väg att utvecklas i 

Sverige, från utvinning av metaller från 

gruvavfall, till ny forskning och etablering av nya 

industrier och värdekedjor inom t.ex. batterier 

och grönt stål. I det här avsnittet tittar vi på en 

handfull exempel på sådana projekt, men det 

finns många fler. 

https://www.iea.org/reports/iron-and-steel-technology-roadmap
https://www.midrex.com/wp-content/uploads/Midrex_STATSbookprint_2018Final-1.pdf
http://www.iipinetwork.org/wp-content/Ietd/content/direct-reduced-iron.html


Norra Kärr
Leading Edge

Materials projekt för 
sällsynta 

jordartsmetaller

Kallak
Beowulf Minings 
järnmalmsprojekt

Vittangi
Talga Resources 

grafitprojekt

Laver
Bolidens 

kopparprojekt

REEMAP
Gruvdrift från 

gruvavfall

Northvolt
Produktion av 
battericeller i 

Skellefteå

HYBRIT
LKAB, SSAB och 
Vattenfall banar 

väg för fossilfri 
stålproduktion

7 projekt som erbjuder råmaterial, teknologiska framsteg och lokal 
batteriproduktion

Olika nivåer av mognad och 
närhet till förverkligande

De projekt som vi tittar på i den här rapporten 

har valts ut för att de alla på sitt sätt kan bidra till 

den gröna omställningen genom att producera 

råmaterial som är mycket efterfrågade, bryta ny 

teknisk mark eller till och med bana väg för en 

ny värdekedja för batterier i Sverige. 

Genom en rad intervjuer och granskning av 

forskningsstudier finner vi att dessa projekt 

innebär enorma möjligheter för Sverige, både 

ekonomiskt och miljömässigt, men också som 

framtida potentiella flaggskepp och 

exportmöjligheter för Sverige. Fossilfritt stål är ett 

sådant exempel. 

Projekten skiljer sig dock mycket åt när det gäller 

mognadsgrad och hur långt de är från att 

producera i kommersiell skala och förverkliga sin 

fulla potential.

Hur nära projekten är att komma igång och 

drivas i kommersiell skala skiljer sig mycket åt 

beroende på 1) teknologiska hinder och 2) 

ramvillkor som antingen är gynnande eller 

komplicerande, till exempel tillstånd eller tillgång 

till kvalificerad arbetskraft. I de följande tre 

bilderna har vi kartlagt och bedömt projekten i 

dessa två dimensioner. Ju längre ner till vänster 

ett projekt befinner sig i diagrammet (grön 

kvadrat, se nästa bild), desto mer sannolikt är 

det att projektets potential kommer att 

förverkligas.

Om hindren, teknologiska eller komplicerande 

ramvillkor, för genomförandet av dessa projekt 

inte övervinns, kan det leda till att ekonomiska 

och miljömässiga möjligheter går förlorade – till 

nackdel inte bara för Sverige utan även för 
Europa. 

De möjligheter som dessa projekt tillsammans 

ger upphov till är: 

• Lokalt producerade råmaterial (mycket 

efterfrågade)

• Fossilfritt stål

• Återvinning av gruvavfall utan 

koldioxidutsläpp

• Ny kompetens och industriella värdekedjor

• Investeringar på flera miljarder SEK

• Jobb

En ny industri

Ny teknologiPotentiella gruvor
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Bättre ramvillkor och innovationsstöd avgörande för att föra 
projekt närmare förverkligande
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Närhet till förverkligande: projekt med låga hinder är närmare produktion i 
kommersiell skala och frigöra ekonomiska och miljömässiga potentialer

En kvalificering av vår bedömning av 

projektens placering i figuren beskrivs

på följande sidor
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Teknologiska hinder

REEMAP

Vittangi

Norra Kärr

HYBRITNorthvolt

Laver

Potentiella gruvor Ny teknologi Ny industri

Graden av 

komplikationer i 

form av 

ramvillkor, t.ex. 

reglering.

Graden av teknologiska framsteg som krävs för att 

producera i kommersiell skala. 

Kallak

Projekt som är nära 
att förverkligas eller 
nära marknaden.

Politik och åtgärder för 
att förbättra 
ramvillkoren och stödja 
innovation kan bidra till 
att undanröja hinder 
för projekt och föra 
dem närmare ett 
förverkligande. 



Vår bedömning av projekten - Potentiella gruvor 
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Not: (1) Boliden (2021): Länk /(2) CE:s intervju med Boliden /(3) CE:s intervju med Talga Resource och länk. (4) Leading Edge Material (2021a): Länk / (5) CE:s intervju med LEM / (6) Luleå tekniska universitet och Umeå 

Universitet (2016), Copenhagen Economics (2017b) och Beowulf mining, länk / (7) Beowulf mining, länk och Beowulf mining, länk / (8) Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har bekräftat att Kallak inte har några 

direkta effekter på Laponia

Projekt Ramvillkor Teknologiska hinder Potentialer

Laver, 

Boliden

• I januari 2021 överklagade Boliden 

regeringens beslut mot 

Laverprojektet till högsta 

förvaltningsdomstolen1 där beslut

ännu inte är fattat

• Flera utestående miljötillstånd

Komplicerande 

++

• Känd produktionsprocess och 

befintlig expertis från 

flaggskeppsgruvan Aitik

• Det kommer att ta några år att 

konstruera gruvan när den väl är 

godkänd2

• Befintlig teknisk kompetens hos 

arbetskraften

Låga

• Uppskattad potential att 

producera upp till 10% av den 

europeiska kopparproduktionen.2

• Investeringarna beräknas uppgå 

till SEK 10-15 miljarder.

Vittangi, 

Talga
• Utestående gruvkoncessioner

• Flera utestående miljötillstånd
Komplicerande 

+

• Utveckling av den teknologi som 

krävs för att producera belagda 

grafitanoder av hög kvalitet i 

kommersiell skala

• Byggande av en egen 

anläggning för bearbetning i 

senare led i produktionskedjan

• Hitta plats och kvalificerad 

arbetskraft.3

Höga

• Möjlighet att producera 

högkvalitativa anoder för batterier 

med begränsat klimatavtryck, 

eventuellt i samarbete med 

Northvolt, för att säkerställa en 

lokal leveranskedja, eller andra 

industriella partnerskap.3

Norra Kärr, 

Leading 

Edge

Materials

• I juni 2021 överklagade Leading 

Edge Material till regeringen det 

beslut som gruvinspektionen i Sverige 

fattat om att avslå ansökan om 

gruvkoncession.4

• Flera utestående miljötillstånd

Komplicerande

+++

• Att hitta en lämplig plats i ett 

industriområde (behov av en 

kloralkalifabrik på platsen för 

kemisk separation av malm).5

• Teknologi tillgänglig på 

demonstrationsnivå, men inte i 

kommersiell skala.

• Ingen eller mycket begränsad 

befintlig REE-industri i Europa och 

brist på kvalificerad arbetskraft

Höga • Initiala investeringar på SEK 4,2 

miljarder och gruvnäring i 26 år.4

Kallak, 

Beowulf 

mining

• Ansökan om koncession för 

exploatering lämnades in 2013. 2015 

rekommenderade bergsstaten att 

bearbetningskoncessionen 

tilldelades. 

• Väntar på regeringens granskning av 

domstolens beslut om Norra Kärr.6

• Diskussioner om Laponiaområdet har 

förlängt beslutsprocessen.8

• Nära till järnvägs- och 

hamninfrastruktur7

Komplicerande 

+++

• Inga teknologiska barriärer/Känd 

produktionsprocess 

• Befintlig expertis i Sverige. 
Låga

• Sveriges största oexploaterade 

järnmalmsfyndighet (en potentiell 

resurs på 389 miljoner ton).6

• Förväntade skatteintäkter på      

SEK 1 miljard under 25 års 

gruvnäring.6

• Tester tyder på högkvalitativt 

koncentrat som innehåller över 

71,5% järn.7

• En potentiell leverantör till en 

fossilfri värdekedja för stål.7

Kvalificering av bedömningen i de två dimensionerna

http://ir.boliden.com/afw/files/press/boliden/202101130314-1.pdf
https://www.talgagroup.com/irm/content/why-invest.aspx?RID=291
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/06/17/2249330/0/en/LEADING-EDGE-MATERIALS-APPEALS-NORRA-KARR-MINING-LEASE-APPLICATION-REJECTION-TO-THE-GOVERNMENT-OF-SWEDEN.html
https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns_widget/story/wkl3yyx
https://beowulfmining.com/projects/
https://beowulfmining.com/projects/sweden/kallak/
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Projekt Ramvillkor Teknologiska hinder Potentialer

HYBRIT, 

LKAB, SSAB, 

Vattenfall

• Pilotanläggningen har byggts och 

har producerat den första 

omgången fossilfritt stål i juli 2021.

• En anläggning i kommersiell skala 

kräver byggnadstillstånd osv.1

Komplicerande

+ 

• Teknologi för att producera 

fossilfritt stål har nu demonstrerats, 

men det är fortfarande långt kvar 

till produktion i kommersiell skala 

(2026).1

Höga

• Investeringar på SEK 10-20 

miljarder per år och anställning av 

2 000-3 000 personer under 

byggfasen.2

REEMAP, 

LKAB

• Tillstånd att bryta från gruvavfall som 

ännu inte har tagits i anspråk3

• Flera utestående miljötillstånd

• Hitta plats - kommer att behöva 50 

hektar mark för industriparken.3

Komplicerande

++

• Rätt kompetens hos arbetskraften 

finns för närvarande inte i Sverige. 

LKAB måste bygga upp 

kompetens internt.3,4

• Återvinning av fosfor eller REE 

kräver en egen "gruva" med ett 

cirkulärt tillvägagångssätt.

Höga

• Skapande av jobb i norra Sverige 

och utveckling av know-how inom 

REE.7

• Potential att täcka 30% av Europas 

efterfrågan på REEs.

• Utveckla ny teknologi för 

koldioxidfri återvinning av 

gruvavfall.4

• Minska Sveriges koldioxidutsläpp 

med 1%.4

Northvolt

• Redan tillåtet, byggprocessen har 

påbörjats5

• Det första produktionsskiftet inleds i 

november 20219

Gynnande9

• Bygga en storskalig anläggning

• Brist på befintlig kunskap: flera 

tusen personer ska anställas på 

kort tid i en ny bransch där det för 

närvarande inte finns någon 

lämplig utbildning. 

• Samarbete mellan RISE, Northvolt, 

Luleå University och Skellefteå 

kommun har inletts.8

Medi

um

• I grön produktion av batterier: 80% 

mindre koldioxidavtryck 2030 

jämfört med batterier som tillverkas 

med hjälp av energi från kol.6

• 97% återvinning av gamla batterier 

och 50% återvunnet material i nya 

celler senast 2030.7

• 3000 jobb vid Nortvolt Ett (den 

första fabriken) 

Kvalificering av bedömningen i de två dimensionerna

Vår bedömning av projekt - Ny teknologi och ny industri 

Not: (1) HYBRIT - Ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall (Länk) / (2) LKAB (2020) Länk / (3) Baserat på CE:s intervju med LKAB / (4) LKAB, länk (5) Tidningen näringslivet: Länk / (6) Northvolt (2021a), Länk / (7) 

Northvolt (2021b), Länk / (8) RISE, Länk / (9) Northvolt (201c), Länk

https://www.hybritdevelopment.se/
https://ree-map.com/lkab-partner-eu-raw-materials-alliance/
https://www.lkab.com/en/news-room/press-releases/lkab-plans-a-fossil-free-industrial-park-for-recycling-mine-waste-and-producing-critical-raw-materials/
https://www.tn.se/article/industrins-kravlista-ska-bli-en-varldsledande-nation/
https://northvolt.com/
https://northvolt.com/products/revolt
https://www.ri.se/en/our-stories/northvolt-ramps-up-its-recruitment-efforts
https://northvolt.com/articles/construction-begins-at-northvolt-ett/
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Foto: Foto: Med tillstånd av Boliden





LITTERATUR OCH 
BILAGOR

32



Litteratur (1/2)

33

Axel Johnson Group (2021), “Three years in three

weeks - Axel Johnson Annual Review 2020”. Se länk

(hämtad 05.10.2021).

Boliden (2021), “Boliden begär rättsprövning av 

regeringsdebut”. Se länk (hämtad 20.09.2021).

Beowulf Mining (2021), “Kallak – Iron ore”. Se länk

(hämtad 02.11.2021).

Copenhagen Economics (2016), “Sveriges

attraktivitet som gruvland”. Se länk (hämtad 

20.09.2021).

Copenhagen Economics (2017a), “Ersättning I 

prospekteringsfasen”. Se länk (hämtad 20.09.2021). 

Copenhagen Economics (2017b), “Kallak – a real 

asset, and a real opportunity to transform 

Jokkmokk”. Se länk (hämtad 02.11.2021)

Den Svenska Gruvan (2021). “Hållbarhet”. Se länk

(hämtad 07.09.2021).

Energimyndigheten (2016), “Koldioxidfri 

ståltillverkning, möjlighet för svensk industri”. Se länk

(hämtad 03.11.2021)

European Commission (2020a), “A New Industrial 

Strategy for Europe”. Se länk (hämtad 07.09.2021). 

Europeiska kommissionen (2020b), “Critical Raw

Materials Resilience: Charting a Path towards

greater Security and Sustainability”. Se länk

(hämtad 08.09.2021).

Eurostat (2018), “Annual enterprise statistics by size

class for special aggregates of activities”. Se länk

(hämtad 04.11.2021). 

Industrial Efficiency Technology Database: ”Direct

Reduced Iron”. Se länk (hämtad 03.11.2021).

International Energy Agency (2020), “Iron and Steel 

Technology Roadmap”. Se länk (hämtad 

05.10.2021)

International Energy Agency (2021), “The role of

critical minerals in clean energy transitions”. Se länk

(hämtad 13.09.2021). 

International Mining (2020), “Telia to make 

Boliden’s Aitik open pit copper mine 5G-ready with

Ericsson technology”. Se länk (hämtad 01.10.2021).

Jürisoo, M. (2015). “The global context of mineral 

resources in northern Europe: geopolitical and 

sustainability dynamics”. Stockholm Environment 

Institute. Se länk (hämtad 10.09.2021).

Leading Edge Materials (2021a), "Leading Edge

Materials överklagar avslag på ansökan om 

gruvhyresavtal för Norra Karr till Sveriges regering". 

Se länk (hämtad 11.09.2021).

Leading Edge Materials (2021b), “Leading Edge

Materials Announces Positive Preliminary Economic

Assessment Results for its Norra Karr REE Project 

With US$1,026M Pre-tax NPV(10%) And 30.8% Pre-

tax IRR”. Se länk (hämtad 11.09.2021).

LKAB (2021a), "Om LKAB Minerals". Se länk (hämtad 

(28.09.2021).

LKAB (2020), "LKAB planerar en fossilfri industripark 

för återvinning av gruvavfall och produktion av 

kritiska råmaterial". Se länk (hämtad 28.09.2021).

Luleå tekniska universitet and Umeå Universitet 

(2016), ”Konflikter om gruvetablering -

Lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet” 

MiningDotCom (2017), "Scania Mining erbjuder en 

mindre modell av gruvlastbilar för att konkurrera 

med det "gula järnet". Se länk (hämtad 

06.10.2021).

Nationalencyklopedin, ”Definition av termen 

basmetaller”. Se länk (hämtad 12.11.2021).

Nordic Innovation (2021), "Den nordiska 

försörjningspotentialen för kritiska metaller och 

mineral för en grön energiomställning".

Northvolt (2021a), "Byggstart för Northvolt Ett". Se 

länk (hämtad 06.10.2021).

Northvolt (2021b), "Tro på uppståndelse". Se länk

(hämtad 06.10.2021).

Northvolt (2021c). Se länk (hämtad 06.10.2021).

https://www.axeljohnson.se/wp-content/uploads/2021/05/AJ2020-ENG-FINAL-Sidor.pdf
http://ir.boliden.com/afw/files/press/boliden/202101130314-1.pdf
https://beowulfmining.com/projects/sweden/kallak/
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/355/1485181841/sveriges-attraktivitet-som-gruvland_2sep2016.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/7/437/1571817874/2017_copenhagen-economics_ersattning-i-prospekteringsfasen.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/7/407/1505990088/copenhagen-economics_presentation-07sep2017.pdf
https://www.densvenskagruvan.se/en/sustainability/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/koldioxidfri-staltillverkning-mojlighet-for-svensk-industri/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95
http://www.iipinetwork.org/wp-content/Ietd/content/direct-reduced-iron.html
https://www.iea.org/reports/iron-and-steel-technology-roadmap
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://im-mining.com/2020/11/12/telia-make-bolidens-aitik-open-pit-copper-mine-5g-ready-ericsson-technology/
https://www.researchgate.net/publication/283896370_The_global_context_of_mineral_resources_in_northern_Europe_geopolitical_and_sustainability_dynamics
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/06/17/2249330/0/en/LEADING-EDGE-MATERIALS-APPEALS-NORRA-KARR-MINING-LEASE-APPLICATION-REJECTION-TO-THE-GOVERNMENT-OF-SWEDEN.html
https://leadingedgematerials.com/leading-edge-materials-announces-positive-preliminary-economic-assessment-results-for-its-norra-karr-ree-project-with-us1026m-pre-tax-npv10-and-30-8-pre-tax-irr/
https://www.lkabminerals.com/en/about/#:~:text=LKAB%20Minerals%20is%20part%20of%20LKAB%2C%20a%20Swedish,and%20high-tech%20products%20for%20mining%20and%20other%20industries.
https://ree-map.com/lkab-partner-eu-raw-materials-alliance/
https://www.mining.com/scania-mining-offering-smaller-mining-truck-model-compete-yellow-iron/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/basmetall
https://northvolt.com/
https://northvolt.com/products/revolt/
https://northvolt.com/articles/construction-begins-at-northvolt-ett/


Litteratur (2/2)

34

OECD (2021a), “Dataset: I – TEC by sector and size

class”. Se länk (hämtad 14.09.2021).

OECD (2021b), “Details of tax revenue – Sweden”. 

Se länk (hämtad 15.09.2021).

Regeringskansliet (2020), “Sveriges mineralstrategi”. 

Se länk (hämtad 16.09.2021).

Regionfakta (2021), “Statistik från län och regioner i 

Sverige”. Se länk (hämtad 20.09.2021).

RISE (2021), "Northvolt ökar sina 

rekryteringsinsatser". Se länk (hämtad 20.09.2021)

Scania (2021), “The Scania Report 2020 – Annual

and Sustainability Report”. Se länk (hämtad 

05.10.2021).

SCB (2021a), "BNP: utgiftsmetoden (ENS2010) efter 

användningstyp. År 1980 - 2019". Se länk (hämtad 

17.09.2021). 

SCB (2021b), "Bruttonationalprodukt efter region 

och näringsgren". Särskild utvinning av SCB.

SCB (2021c), "Statistisk databas". Se länk (hämtad 

07.09.2021).

SCB (2021d), "Antal anställda enligt Företagens 

ekonomi efter näringsgren SNI 2007 och år". Se länk

(hämtad 01.09.2021)

Statista (2021a), “Fördelning av världens 

kopparkonsumption 2020, efter slutanvändning”. 

Se länk (hämtad 04.10.2021).

Statista (2021b), "De största företagen i Sverige från 

och med oktober 2020, rangordnade efter 

omsättning". Se länk (hämtad 05.10.2021).

Statista (2021c), "Fördelning av världens 

blykonsumtion 2019, efter slutanvändning". Se länk

(hämtad 03.11.2021)

Svemin (2020a), “EU-kommissionens lista över 

kritiska råmaterial 2020”. Se länk (hämtad 

07.09.2021).

Svemin (2021a), "Klimatambitioner och 

metallbehov". Se länk (hämtad 04.09.2021).

Svemin (2021b), "Svensk gruvindustri". Se länk

(hämtad 08.09.2021).

Svenska Handelskammaren (2020), “Sverige en 

gruvnation som kollapsar”. Se länk (hämtad 

05.10.2021).

Sveriges Geologiska Undersökning (2020a), 

“Innovationskritiska metaller och mineral i 

Bergslagen”. Se länk (hämtad 15.09.2021).

Sveriges Geologiska Undersökning (2020b), 

“Svenska gruvor”. Se länk (hämtad 27.09.2021).

Sveriges Geologiska Undersökning (2021a), 

“Bergversstatistik 2020”. Se länk (hämtad 

09.09.2021).

Sveriges Geologiska Undersökning (2021b), 

“Bergstaten, gruvor I drift”. Se länk (hämtad 

04.11.2021) 

Talga (2021), “Varför investera”. Se länk (hämtad 

16.09.2021).

Teknikföretagen, ”Den konkurrensutsatta sektorn 

mer än industrin”. Se länk (hämtad 16.09.2021)

Tidningen Näringslivet, “Industrins kravlista: Ska bli 

en världsledande nation”. Se länk (hämtad 

16.09.2021).

The Conversation, ”Steel is vital to the green 

transition – here’s how to scrub out the industry’s

emissions”. Se länk (hämtad 03.11.2021)

Volvo (2021), “Mining Transport Solutions”. Se länk

(hämtad 05.10.2021).

Vattenfall: “möjlighet!”. Se länk (hämtad 

03.11.2021).

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TEC1_REV4&ShowOnWeb=true&Lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVSWE
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/b740a83ce76e4b1cad799c9e7fc573b6/sveriges-mineralstrategi.-for-ett-hallbart-nyttjande-av-sveriges-mineraltillgangar-som-skapar-tillvaxt-i-hela-landet-hela-dokumentet
https://www.regionfakta.com/
https://www.ri.se/en/our-stories/northvolt-ramps-up-its-recruitment-efforts
https://www.scania.com/content/dam/group/investor-relations/annual-review/download-full-report/scania-annual-and-sustainability-report-2020.pdf
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103ENS2010T01NA/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0109L/Regionalinv07/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.statista.com/statistics/605463/distribution-of-copper-consumption-worldwide-by-end-use/
https://www.statista.com/statistics/555103/sweden-20-largest-companies-by-turnover/
https://www.statista.com/statistics/891778/distribution-of-global-lead-consumption-by-end-use/
https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/samhallets-behov-av-metaller/lista-over-kritiska-ravaror-2020/
https://wwwsveminse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/klimatambitioner-uppslag_final.pdf
https://www.svemin.se/en/swedish-mining-industry/2-export/
https://norrbottenshandelskammare.se/sverige-en-gruvnation-som-kollapsar/
http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2020/RR2002.pdf
https://www.sgu.se/en/mineral-resources/swedish-mines/
http://resource.sgu.se/bergsstaten/bergverksstatistik-2020.pdf
http://resource.sgu.se/bergsstaten/Tabell-Gruvor-i-drift-eng-2021-02.pdf
https://www.talgagroup.com/irm/content/why-invest.aspx?RID=291
https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/ekonomisk-analys/2021/den-konkurrensutsatta-sektorn-mer-an-industrin/
https://www.tn.se/article/industrins-kravlista-ska-bli-en-varldsledande-nation/
https://theconversation.com/steel-is-vital-to-the-green-transition-heres-how-to-scrub-out-the-industrys-emissions-154768
https://www.volvotrucks.in/content/dam/volvo/volvo-trucks/markets/india/IndiaFiles/mining-transport-solutions-br.pdf#:~:text=Volvo%20Trucks%20is%20the%20only%20company%20in%20India,on%20their%20requirements%20and%20bring%20in%20more%20profitability.
https://www.hybritdevelopment.se/


Bilaga 1: Definition av gruvkluster

35

SNI 2007-kod Sektor Andelar

Nivå 1: Gruvföretag

B05 Kolutvinning 100%

B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 100%

B07 Utvinning av metallmalmer 100%

B08 Annan utvinning av mineral 100%

B09 Service till utvinning 100%

Nivå 2: Utrustning för gruvnäring och stödjande industri

C27 Tillverkning av elektrisk utrustning 7-10%

C28 Tillverkning av övriga maskiner 10-15%

C29 Tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar 1-5%

C33 Reparation och installation av maskiner och apparater 10-20%

Nivå 3: Stål- och metallproduktion

C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 10-15%

C24 Stål- och metallframställning 90-100%

C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7-15%

Vi definierar gruvklustret som (andelar av) följande sektorer:
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Not: (1) Indirekta effekter som företag i gruvkluster kan ha på varandra genom att köpa från varandra är uteslutna.

Bakom vår input-output-analys finns följande fyra väsentliga antaganden

För nivå 2 och 3 inkluderar vi endast andelar av olika sektorer. Här antar vi att andelen av de ingående 

sektorerna beter sig likt sektorns genomsnitt, det vill säga att företag i gruvklustret köper varor och tjänster 

från andra sektorer i Sverige på samma sätt som resten av sektorn.

Företag inom gruvklustret använder samma mängd insatsvaror per SEK i omsättning, som 

genomsnittsföretaget i de givna sektorerna.

Definition av gruvklustret:

Nivå 1: Vi antar att 100% av gruvindustrin (SNI 2007 B05-B09) ingår.

Nivå 2 och 3: beräknas som ett intervall enligt definitionen i bilaga 1. I huvudanalysen väljer vi att visa 

punktskattningar som ligger i detta intervall. Intervallen representerar en ekonomisk bedömning som 

baseras på följande:

• Indirekta effekter från gruvsektorn i IO-modellen

• Årsrapporter för medlemmar i gruvklustret

• Industriklassificeringar (SNI 2007)

• Intervjuer med framstående företag i gruvklustret

Indirekta effekter inom gruvklustret är uteslutna:

För IO-analysen av gruvklustret utesluts indirekta effekter1 mellan företag i gruvklustret för att undvika 

dubbelräkning.
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Vi har kvalificerat antagandena bakom vår 
definition av gruvklustret genom intervjuer 
med företrädare för framstående företag i 
gruvklustret

• Vilka säljer ni till?

• Vilka köper ni från?

• Vad köper ni från företag i Sverige?

• Hur stor andel av era totala inköp av 

insatsvaror importerar ni?

• Hur stor andel av det ni säljer är export?

• Hur stor del av era intäkter är intjänade i 

Sverige?

Företag Datum

LKAB 08.10.2021

Boliden 16.09.2021

Zinkgruvan 11.10.2021

Epiroc 23.09.2021

ABB 11.10.2021

Sandvik 7.10.2021
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Företag Datum Ämne

Leading Edge Materials 24.08.2021

Intervju om projektet Norra Kärr (fyndighet av 

sällsynta jordartsmetaller) och dess potential i termer 

av ekonomiska konsekvenser och roll för den 

europeiska självförsörjningen.

Boliden (Laver) 10.09.2021

Intervju om det (potentiella) återöppnandet av 

Lavergruvan, dess framtida potential och 

nuvarande utmaningar för projektet.

Talga Resources 17.09.2021
Intervju om status och potential för Vittangi-projektet 

samt nuvarande hinder för att genomföra det.

LKAB (Hybrit, REEMAP) 08.10.2021

Intervjuer om REEMAP- och Hybrit-projekten med 

avseende på nuvarande status, potential (i termer 

av sysselsättning, investeringar och miljö), 

utmaningar och potentiella synergieffekter med 

andra projekt.

Vi har genomfört intervjuer med stora gruvföretag och företag som ingår i gruvklustret om 
projekt som är på gång (eller redan håller på att utvecklas) för att få en bättre förståelse för 
den svenska gruvindustrins framtida potential. Intervjuerna har kompletterats med 
skrivbordsundersökningar
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