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Sammanfattning 

Uppsatsen kartlägger Stekenjokkgruvans historiska utveckling utifrån en politisk 

beslutsprocessmodell. Undersökningsperioden tar start redan vid upptäckten av 

Stekenjokkmalmen år 1918 men uppsatsen fokuserar främst på det tidiga 70-talet, då 

Stekenjokkgruvan blev en politisk fråga, fram till gruvans nedläggning i november 1988. Idag 

har Stekenjokkgruvan åter blivit aktuell eftersom ett gruvbolag vill återuppta gruvdriften i 

området. Utgångspunkten är att problematisera vad staten hade för motiv att investera i 

Stekenjokkgruvan utifrån en Industrial policy-ansats. Uppsatsen återspeglar även 

processerna i Stekenjokkfrågan med Stålverk 80 som var en annan samtida statlig 

industriinvestering.  Detta för att stärka bilden av hur beslutsprocessen gick till vid statliga 

industriinvesteringar under 70-talet och för att fånga upp vilka faktorer som påverkade 

beslutet. I denna uppsats dras slutsatsen att statens ingripande i Stekenjokkgruvan kan 

förklaras av det tidiga 70-talets regionalpolitiska målsättning. Politiken inriktades mot att 

minska den dåvarande utflyttningstrenden från landsbygden, genom att skapa 

sysselsättning i form av industrisatsningar i framförallt Norrland. Staten hade även starka 

samhällsekonomiska skäl att investera i Stekenjokkgruvan. Stålverk 80 kunde även 

motiveras av liknande anledningar men med skillnad att Stålverk 80 förväntades vara ett 

mycket företagsekonomiskt lönsamt projekt som till och med skulle förbättra den svenska 

handelsbalansen.            
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1. Inledning 

Den svenska gruvnäringen har under lång tid varit en viktig del i näringslivet. Redan under 

1500-talet spelade Sala silvergruva en avgörande roll för Sveriges ekonomi.1 Under 1600-

talet var Falu gruva en av Sveriges största och modernaste arbetsplatser som stod för 70 

procent av kopparproduktionen i Europa. På grund av gruvans viktiga ekonomiska betydelse 

kallades Falu gruva i folkmun för Sveriges skattkista.2 Runt mitten av 1700-talet svarade det 

svenska järnet för ca 70 procent av den totala Europeiska produktionen3 och 90 procent av 

det svenska exportvärdet i inledningen av 1800-talet.4  I takt med att industrialiseringen 

växte runt om i Europa ökade ytterligare efterfrågan på svenskt järn under 1800-talet. Under 

1900-talet omstrukturerades gruvindustrin på grund av flera anledningar. Under första 

världskriget massproducerade Sverige bland annat järn och stål i förhoppning om att den 

internationella efterfrågan på dessa produkter skulle tillta efter krigsslutet. Förhoppningarna 

grusades då efterfrågan på svenskt järn, stål och andra metaller inte tilltog efter krigets slut. 

Bruken fortsatte öka produktionen samtidigt som exporten föll och importen ökade. Detta 

var en anledning som ledde fram till ”stålkrisen” under 20-talet.5 Produktionsfaktorerna 

förändrades också under 1900-talet då människokraft succesivt ersattes av maskinkraft, 

vilket minskade sysselsättningen i bruken och gruvorna varav de improduktiva lades ner. 

Denna utveckling brukar kallas för ”den andra bruksdöden”.6 Även om sysselsättningen 

minskade och bruk slog igen kallade författaren Jan-Erik Petterson avvecklingen som ”ett 

nödvändigt moment i den långsiktiga strukturomvandlingen”.7 Exempelvis fanns det år 1910 

uppemot 500 gruvor i Sverige som totalt producerade 8 miljoner ton malm. Under 1960-

talet hade antalet gruvor minskat till ca 100 stycken och årsproduktionen av malm ökat till 

20 miljoner ton. År 2015 fanns det 15 gruvor i Sverige som tillsammans producerade 75 

miljoner ton malm. Sysselsättningen i gruvorna har samtidigt minskat från ca 16 000 

personer på 60-talet till ca 6700 personer 2016.8 Men även om sysselsättningen i gruvorna 

har minskat sedan 1900-talet har vi fått en betydande produktivitets och produktionsökning. 

                                                                   
1 Engelbertsson (1995), s. 93–96  
2 Heckscher (1980) 
3 Hidebrand (1987) 
4 Olsson (2007)  
5 Pettersson (1988), s. 25–32 
6 Pettersson (1988), s. 33–38   
7 Pettersson (1988), s. 33  
8 https://www.sgu.se/mineralnaring/svensk-gruvnaring/malmproduktion-och-trender/  

https://www.sgu.se/mineralnaring/svensk-gruvnaring/malmproduktion-och-trender/
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Idag är Sverige en av Europas ledande producenter av basmetaller och står för 90 % av all 

järnmalm som produceras inom EU. År 2014 stod dessutom Sverige för 39 procent av allt bly, 

37 procent av all zink 24 procent av allt guld och 9 procent av all koppar som produceras 

inom EU. Stål-, gruv- och mineralindustrin står idag för 10 procent av bruttoexporten.  9    

Uppsatsen kommer primärt handla om en underjordsgruva i ett fjällområde i Västerbottens 

inland, kallat Stekenjokk. Gruvan som i fortsättningen kommer att kallas för 

Stekenjokkgruvan var aktiv under mitten av 70-talet fram till slutet av 80-talet. 

Stekenjokkgruvan sysselsatte som flest ca 170 personer under driftperioden och det bröts 

till största del metaller som koppar och zink. Det var det privata företaget Boliden AB, som i 

fortsättningen kommer kallas för Boliden, som bedrev gruvdriften med stöd från staten.  

En annan statlig satsning under samma tidsperiod var de storartade stålverksplanerna i 

Luleå, som gick under namnet Stålverk 80. Denna uppsats kommer även återspegla 

processerna kring Stekenjokkgruvan med Stålverk 80, för att urskilja vissa likheter och 

skillnader av statens inblandning i projekten. I uppsatsens analysavsnitt kommer ett antal 

motiv diskuteras för att tydliggöra statens investeringar i de båda projekten. Däribland var 

den regionalpolitiska målsättningen under det tidiga 70-talet en viktig faktor som 

motiverade statens investeringar i de båda projekten eftersom de bland annat bedömdes 

som samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Den geografiska placeringen av 

Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 i Sverige är även viktig att uppmärksamma. Även om de 

båda projekten låg i Norrland hade dess geografiska placering olika betydelser för den 

dåvarande regionalpolitiken. Stekenjokkgruvan låg i Vilhelmina kommun i Norrlands inland 

medan Stålverk 80 var ett projekt i kuststaden Luleå. Under det tidiga 70-talet var Luleå 

ingen stad som var beroende av statliga arbetsmarknadsmedel för att exempelvis öka 

sysselsättningen. Den tunga industrin som fanns i trakten, särskilt stålindustrin, levererade 

gott om arbetstillfällen och staden växte. Norrlands inlandskommuner som Vilhelmina 

kommun hade det desto svårare att locka till sig nya invånare och kämpade mot utflyttning 

och nedläggning. Ett starkt motiv bakom den regionalpolitiska satsningen i Stekenjokk 

handlade därför om att skapa sysselsättning i inlandet för att minska utflyttningen ut ur 

                                                                   
9 https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/fakta-om-svensk-gruvnaring/  

https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/fakta-om-svensk-gruvnaring/
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kommunen. Statens motiv för att genomföra Stålverk 80 åt andra sidan, handlade mer om 

att bygga ett nytt konkurrenskraftigt stålverk som kunde generera intäkter till statskassan.              

Stekenjokkgruvan är ett intressant undersökningsområde utifrån ett ekonomihistoriskt 

perspektiv. Gruvan var en av de första statliga investeringarna i ett industriprojekt som 

motiverades och förverkligades utifrån en samhällsekonomisk kalkyl, trots osäkra 

lönsamhetsprognoser.10 Stekenjokkprojektet blev sedan vägledande för andra statliga 

investeringar. Speciellt valet av diskonteringsräntan hänvisades i andra utredningar till 

räntediskussionerna som fördes i Stekenjokkprojektet. Detta gällde bland annat i 

utredningarna kring konfektionsföretaget Algots, Stålverk 80 och den svenska 

varvsnedläggningen.11 Även vissa företagsekonomiska motiv kommer att diskuteras i 

analysavsnittet där jag går djupare in på kopparprisets betydelse för Stekenjokkgruvan och 

valet av diskonteringsränta. 

Idag har Stekenjokkgruvan åter blivit aktuell sedan gruvbolaget Vilhelmina Mineral AB 

arbetat från mitten av 2000-talet med att återöppna gruvan. Företaget har bedömt att det 

fortfarande finns stora malmfyndigheter kvar där den gamla gruvan låg av främst koppar 

men även zink, bly, silver och guld som kan exploateras under en 15 års period. Vilhelmina 

Mineral bedömer att en återöppning av gruvan skulle kunna ge sysselsättning åt 150 

personer.12 Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömde malmfyndigheterna i 

Stekenjokk som ett riksintresse i december 2012 och avgränsade ett område på nästan 

3000 hektar.13 Vilhelmina Mineral AB har ansökt om bearbetningskoncession för området, 

vilket skulle innebära att bolaget kan få förfoganderätt över mineraltillgångarna i marken i 

25 år.14 År 2014 avslogs ansökan av Bregsstaten, som är den myndighet som beslutar om 

gruvbrytningstillstånd, eftersom gruvverksamheten skulle störa den omgivande 

                                                                   
10 Bohm (1978), s. 12 och Mattson (1985), s. 503. Det gjordes även fler samtida samhällsekonomiska kalkyler på 
andra statliga investeringsprojekt med varierande omfattning. Exempelvis gruvan i Kaunisvaara, Stålverk 80 och 
den tilltänkta uranproduktionen i Ranstad. De flesta projekten kunde motiveras genom samhällsekonomiska 
kalkyler men förverkligades inte.      
11 Mattson (1985), s. 503–504 
12 http://www.vilhelminamineral.com/index.html  
13 SGU, (2012), Ref. 46-2099/2011  
14 http://www.vilhelminamineral.com/documents/Ansokan.pdf  

http://www.vilhelminamineral.com/index.html
http://www.vilhelminamineral.com/documents/Ansokan.pdf
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rennäringen.15 Vilhelmina mineral överglade beslutet till regeringen som behandlade 

överklagan i nästan fyra år innan ärendet skickades tillbaka till Bergsstaten, där det 

fortfarande behandlas idag (april 2018). 16 Huruvida gruvan i Stekenjokk kommer att 

återöppnas eller inte får framtiden visa.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med detta arbete är att bidra med kunskapsutvecklingen om Stekenjokkgruvan 

och statens roll i projektet. Syftet med arbetet är att kartlägga hur gruvan i Stekenjokk kom 

till och analysera vilka samhälls- och företagsekonomiska motiv som låg bakom projektet 

utifrån beslutsprocesserna som fördes i riksdagen mellan åren 1952-1988. För att sätta 

Stekenjokkgruvan i relation till en annan samtida statlig investering kommer även gruvan 

speglas mot Stålverk 80. Med hjälp av följande frågeställning kommer syftet att uppnås.  

1. Hur såg processen ut bakom gruvan i Stekenjokk och vad blev resultatet av statens 

investering i gruvan?  

2. På vilka sätt återspeglas Stekenjokkgruvans utveckling i jämförelse med Stålverk 80?  

3. Vilka motiv kan förklara statens inblandning i Stekenjokkgruvan och delvis även 

Stålverk 80? 

1.3 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats grundar sig i Industrial policy. Själva 

begreppet kan definieras som att varje form av statlig intervention påverkar industrin som 

en distinkt del av ekonomin.17 Begreppet kan vidare utvecklas genom att definiera tre 

sorters lager av Industrial policy. Det första lagret handlar om att skapa en ett institutionellt 

och juridiskt ramverk genom att staten upprätthåller och försvarar privategendom. Det 

andra lagret handlar om att staten understödjer teknologisk utveckling genom att stötta 

innovation eller sprida redan existerande teknologi, exempelvis genom att importera den 

senaste tekniken från andra länder. Det tredje lagret handlar om statens förmåga att 

omfördela resurser bland industrier och företag. Detta kan göras genom att antingen stötta 

                                                                   
15 http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/nyheter/2011/Pages/av-hansyn-till-rennaringen-bor-
stekenjokkgruvan-inte-oppnas.aspx Detta beslut var i sig unikt eftersom det var det första avslaget av 115 
beviljade bearbetningskoncessioner för gruvdrift mellan 2000–2013. 
16 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6825515  
17 Foreman-Peck och Giovanni (1999), s. 3  

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/nyheter/2011/Pages/av-hansyn-till-rennaringen-bor-stekenjokkgruvan-inte-oppnas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/nyheter/2011/Pages/av-hansyn-till-rennaringen-bor-stekenjokkgruvan-inte-oppnas.aspx
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6825515
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de företag och industrier som ser ut att ha goda utvecklingsmöjligheter i framtiden och som 

det går bra för. Understödet till stål- och varvsindustri under det tidiga 1800-talet i Europa är 

ett exempel på detta. En modern industrigren som idag ser ut att ha lysande 

utvecklingsmöjligheter är den så kallade hi-tech industrin, som bland annat innefattar 

tillverkning av datorer, flygplan och bioteknik. Om staten inte hjälper de så kallade 

”vinnarna” kan man alternativt stödja ”förlorarna”, alltså de företag och industrier som det 

går trögt för och som ser ut att gå en mörk framtid till mötes. I teorin kan staten tillfälligt 

hjälpa förlorarna att omstruktureras så att de kan bli långsiktigt hållbara, eller stötta för att 

undvika en snabb och plötslig nedläggning av dessa företag och industrier. Staten kan även 

hjälpa till att omfördela arbetarna till andra företag och industrier. Flera av ”vinnarna” under 

1800-talet förvandlades långsamt under 1900 talet till att allt mer tillhöra ”förlorarna”. 

Stålindustrin och varvsindustrin var två typer av industrier som följde denna utveckling. Men 

vilka verktyg kan staten använda sig av för att försvara eller stödja vissa typer av industrier? 

För att nämna några kan staten exempelvis med hjälp av att införa tullar på utländskt stål 

främja den inhemska industriproduktionen av stål. Reglering av skatten till vissa utvalda 

industrier är också ett effektivt sätt att påverka produktionen samt utbud och efterfrågan. 

Det tyngsta verktyget staten kan använda sig av är helt enkelt att själv bedriva 

företagsamhet genom statligt ägda företag. De statligt ägda företagen följer regeringens 

direktiv och instruktioner, även om de går med vinst eller förlust.18    

Det tredje lagret av Industrial policy kan även kopplas till  regionalpolitik och vad 

ekonomiprofessorn Jan-Evert Nilsson tar upp i artikeln Det nya Sverige – regionala mönster 

vid övergången från industrisamhälle till informationssamhälle.19 I artikeln delar Nilsson upp 

Sverige i två perioder, den första kallar han för ”det gamla Sverige” som utspelade sig under 

1890-talet fram till början av 1970-talet. Det gamla Sverige kännetecknades av att industrin 

stod i fokus för den regionala tillväxten och industriregioner fungerade som motorer i den 

svenska tillväxten. Detta ledde fram till att befolkningen tvingades flytta till de regioner där 

industrin fanns eftersom det var där arbetskraften efterfrågades. Industrin var lokaliserad i 

städerna så flyttningsströmmen gick från landsbygd till tätort. Industriregionerna 

representerade därmed stor befolkning- och tillväxtökning fram till 1970-talet. Det var just 

                                                                   
18 Foreman-Peck och Giovanni (1999), s. 3-6 
19 Nilsson (2000) 
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detta årtionde som blev brytpunkten i den regionala utvecklingen. De tidigare framgångsrika 

industriregionerna förvandlades till problemregioner på grund av fallande tillväxt och 

strukturomvandling inom industrin. Uppfinnandet av mikroprocessorn banade iväg för en ny 

typ av IT-industri medan den äldre, tunga industrin, såsom stålindustrin, fick problem att 

hålla tillväxtsiffrorna uppe. ”Det nya Sverige” växte fram från 70-talet 20  Nilsson beskriver 

brytningstiden enligt följande citat: ”Anledningen till att 1970-talet framstår som en 

brytningstid är i första hand de problem som då blir synliga. Reduktionen i ekonomisk tillväxt 

manifesterar sig i strukturproblem inom många av de industrier som bar upp tillväxten i det 

gamla Sverige. En symbolisk illustration på detta är att Algots går i konkurs 1977.  

Verksamheten upphör. Händelsen kan ses som ett uttryck för att en epok går i graven.  

Folkhemmet var färdigbyggt. Sverige förlorade sin roll som internationellt föredöme och 

började förlora mark i den internationella välståndsligan.” 21  

1970-talet kom därmed att förändrade den regionala problembilden men problemen 

behandlades med det gamla Sveriges regionalpolitik, eftersom beslutsfattarnas 

verklighetsbild under 70-talet var förankrade i det gamla Sverige.22   

Kopplingen till det tredje lagret av Industrial policy handlar därmed om att tillväxten i det 

gamla Sverige byggde bland annat på den tunga industrin. Det var stål- och varvsindustri 

som tillhörde ”vinnarna” men under 70-talet övergick denna industrigren till ”förlorarna”. 

Beslutsfattarna höll sig kvar i det gamla Sverige och hade svårt att inse detta, därmed 

stöttade staten det gamla Sveriges ”vinnare” men som under 70 talet blev det nya Sveriges 

”förlorare”.           

Den här magisteruppsatsen kommer främst fokusera på tidsperioden från slutet av 60-talet 

fram till slutet av 80-talet. I Sverige kännetecknades dessa år av att staten ville påverka den 

inhemska tillväxten med hjälp av en regionalpolitik. Det var speciellt under 70-talet som 

staten aktivt försökte påverka tillväxten. Detta kunde exempelvis visa sig genom att staten 

finansierade ett infrastrukturprojekt, eller varför inte en gruva i en region som drabbats av 

hög utflyttning. Regionen i fråga var oftast en inlandskommun med gles befolkning. 

Huvudtanken med ett sådant projekt var att med hjälp av arbetsmarknadspolitiska medel 

                                                                   
20 Nilsson (2000), s. 1-19  
21 Nilsson (2000), s. 8  
22 Nilsson (2000), s. 1 
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stimulera sysselsättningen i regionen för att vända utflyttningstrenden. Stekenjokkgruvan 

var ett sådant statligt finansierat projekt. Samtidigt som staten försökte vända 

utflyttningstrenden från landsbygden under 70-talet, visade sig även staten vara beredd att 

investera hundratals miljoner kronor i stora, kostsamma projekt utifrån ett rent lukrativt 

syfte att öka statskassan. Stålverk 80 är ett exempel på ett sådant projekt.  

1970-talets regionalpolitik kommer därmed vara viktig för detta arbete och att bilda en 

förståelse för hur politiken fördes då är centralt för att förstå hur projekt som 

Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 kunde motiveras. Industrial policy hänger tätt ihop med 

detta eftersom staten spelade en avgörande roll i dessa industrisatsningar i Norrland.  

1.4 Metod 

För att kartlägga gruvverksamheten i Stekenjokk utifrån politiska beslutsprocesser har jag 

utgått ifrån statsvetaren Lennart Lundqvists processmodell. Lundquist delar upp 

policyprocessen i fem stadier där de tre första stadierna initiering, beredning och 

beslutsfattande resulterar i ett beslut och representerar politikens inputsida. De två 

efterföljande stadierna, implementering och efterkontroll kännetecknas som politikens 

outputsida vilket är resultatet av det politiska beslutet. 23 Här kommer både inputsidan och 

en variant av outputsidan att behandlas eftersom uppsatsen syftar på att dels kartlägga 

historien bakom gruvan i Stekenjokk samt dess driftperiod fram till nedläggning. Med 

anledning av detta kommer outputsidan inte följa Lundquists processmodell eftersom fasen 

efterkontroll inte undersöks. Istället kommer outputsidan bestå av en egenkonstruerad fas 

kallad resultat som behandlar implementeringen av beslutet, men fasen kommer även 

inkludera samtliga verksamma år av Stekenjokkgruvan fram till nedläggning. Därför kommer 

outputsidan i den här uppsatsen skilja sig ifrån Lundquists definition av begreppet.                

Det första stadiet initiering innebär att en aktör tar upp frågan eller problemet för första 

gången till politisk behandling. Det andra stadiet i policyprocessen är beredning som går ut 

på insamling, värdering och sammanställning av nödvändigt material som behövs för att 

fatta ett beslut i frågan. Materialet kan bland annat utgöras av olika utredningar och 

                                                                   
23 Lundquist (1992), s. 12. Se även Eriksson (2009), främst kap. 1 och Sabo (2017), främst kap. 1 
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undersökningar.24 Slutskedet i beredningsfasen är ett förslag till beslut. Vid själva 

beslutsfattandet görs en rad åtgärder utifrån underlaget som samlats in under 

beredningsfasen. Implementering ingår i policyprocessens outputsida och handlar om hur 

beslutet faktiskt förs ut i verkligheten och realiseras.25               

I tidigare forskning som behandlar beslutsprocesser relaterade till policyprocessens 

inputsida, har Martin Eriksson använt sig av metoden i sin avhandling om 

beslutsprocesserna om isbrytningen längst Norrlandskusten 1940–1975.26 Josefin Sabo har 

även använt sig av denna metod i sin avhandling om dynamiten, staten och den svenska 

sprängmedelsindustrin 1858–1950.27 Eriksson och Sabo visar att processmodellen, utifrån 

Lundqvist, är ett bra tillvägagångsätt för att strukturera empirin då det är många aktörer 

inblandade i flertalet beslutsprocesser.28    

Huvudfokus kommer främst ligga på Stekenjokkgruvan som undersöks enligt Lundquists 

metod och källmaterialet kommer främst behandlas genom en textanalys. Med Stålverk 80 

kommer jag göra en analytisk komparation för att tydliggöra strukturen i den samtida 

näringslivspolitiken under perioden. Stålverk 80 kommer emellertid inte kartläggas utifrån 

samma mängd primära källreferenser som Stekenjokkgruvan, där resultat baseras främst på 

källmaterial beståendes av offentligt tryck.   

I tabell 1 på sida 9 presenteras en sammanställning av de olika stadier som 

Stekenjokkgruvan gick igenom utifrån Lundquists processmodell. Under kolumnen Aktivitet 

står en kort sammanfattning av vad som skedde under varje stadie. 

 

 

 

                                                                   
24 I det här fallet kommer materialet till stor del utgöras av ett antal beslut som hänvisar till prospekteringar i 
området kring Stekenjokk samt företags- och samhällsekonomiska kalkyler och Stekenjokkutredningen.  
25 Lundquist (1992), s. 12–13  
26 Eriksson (2009), kap. 1  
27 Sabo (2017), kap. 1 
28 Eriksson (2009), speciellt kap. 1 och Sabo (2017), speciellt kap. 1  
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Tabell 1. Policyprocessens stadier applicerad på Stekenjokkgruvan  

Stadier Tidsperiod Aktivitet 

Initiering  1952-1961  

Staten tar upp prospekteringen i Stekenjokk och 
malmfyndigheterna hamnar på dagordningen för första gången 

i slutet av 1950-talet.  

Beredning 1962-1972 

Första anslaget hemställs till förberedelserna inför gruvdrift 

1962 och därefter påbörjas insamlingen av ett omfattande 

beslutsunderlag. Den största och mest betydelsefulla delen i 

detta material presenteras 1972 i form av 

Stekenjokkutredningen. 

Beslutsfattande 1973 Beslutet att starta gruvan fattas.  

Resultat 1973-1988 
Anläggningsarbetet påbörjas 1973 och 1976 är gruvan färdig att 
sättas i drift. Driftperioden varar fram till 1988.  

Det är inte mening att fullständigt redogöra för processerna kring Stålverk 80 i detta arbete, 

utan endast sammanställa ett helhetsperspektiv över händelseutvecklingen i Stålverk 80 

projektet. Detta för att kunna analytiskt komparera Stålverk 80 med Stekenjokkgruvan och 

tydliggöra strukturen i den samtida näringslivspolitiken. Varför just Stålverk 80 kan 

återspegla Stekenjokkgruvan beror på att de politiska besluten fattades under samma 

tidsperiod och de båda motiverades av riksdagen som betydelsefulla projekt för att skapa 

sysselsättning i Norrland, vilket låg i riktlinje med den samtida regionalpolitiska 

målsättningen.29  

I tabell 2 presenteras en sammanställning av de olika stadier som Stålverk 80 gick igenom 

utifrån Lundquists processmodell.  

 

Tabell 2. Policyprocessens stadier applicerad på Stålverk 80 

 

                                                                   
29 Se exempelvis Ds: 1999:50 Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999)  

Stadier Tidsperiod Aktivitet 

Initiering  
               1973 

Planerna på ett nytt handelsstålverk tas upp i en första utredning av 
Norrbottens Järnverk AB (NJA).    

Beredning 
     1973–1974 

Förutsättningarna för Stålverk 80 utreds av NJA i samarbete med 
Statsföretag AB efter regeringen ställt sig positiv till projektet.  

Beslutsfattande                1974 Regeringen fattar beslutet att Stålverk 80 ska realiseras.  

Resultat                1976  Markarbetet på tomten färdigställs 1976, därefter status quo.  
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Den största skillnaden utifrån Lundquists processmodell var att Stålverk 80 inte realiserades 

till skillnad från Stekenjokkgruvan. Därmed saknas outputsidan av beslutet. För att sätta 

stålverk 80 inom samma grundläggande ram, kommer endast inputsidan behandlas som 

leder fram till beslut men med undantaget att resultatet inte bearbetas  i samma 

utsträckning som i Stekenjokkgruvan fall. 

1.5 Källmaterial och källkritik 

Vid kartläggningen av beslutsprocesserna angående Stekenjokkgruvan har källmaterialet 

bestått av bland annat betänkanden och departementschefers uttalanden från olika 

utskott, propositioner och utredningar. För att skapa en helhetsbild av omständigheterna 

kring Stekenjokkgruvan har jag även använt mig utav protokoll från riksdagen, motioner 

samt vissa kompletterande sekundärkällor. Sekundärkällorna har utgjorts av bland annat 

litteratur och rapporter som kan relateras till gruvan i Stekenjokk, en SVT-dokumentär och 

Internetkällor. Riksdagstrycket har varit en självklar utgångspunkt för att studera 

beslutsprocesserna angående Stekenjokkgruvan, det är också därför huvuddelen av 

källmaterialet har utgjorts av offentligt tryck. Källmaterialet som ligger till grund för 

kartläggningen av Stålverk 80 grundar sig i en större del sekundärkällor och baseras inte lika 

mycket på politiska beslutsprocesser.  

Det är även viktigt att, utifrån en källkritisk genomgång, fastställa källmaterialets lämplighet 

för detta ekonomiskhistoriska arbete. Utifrån minimikraven på äkthet, närhet, beroende 

och tendens har en källkritisk genomgång utförts.30 Det har inte funnits anledning till att 

ifrågasätta det primära källmaterialet men vissa av de sekundära källorna. Detta berör 

främst en hemsida som översiktligt skildrat Stekenjokkgruvans historia. Beroendekriteriet 

kan ifrågasättas eftersom hemsidan hänvisar till ett antal okända författare utan varken 

referens eller en närmare presentation av dessa personer. Beroendekriteriet har lösts 

genom att triangulera informationen med andra sekundär- och primärkällor.     

1.6 Tidigare forskning och avgränsningar 

Stekenjokkgruvan är ett relativt outforskat område inom ekonomisk-historiska 

sammanhang. Utifrån annan tidigare forskning har Lennart Nygren författat en rapport 

                                                                   
30 För närmare översikt av källkritisk metod se, Dahlgren & Florén (1996), s. 184–192   
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1987 som behandlar Stekenjokkgruvans ekonomiska betydelse för den kommunala 

ekonomin i Vilhelmina kommun. Nygren skildrar vilka konsekvenser nedläggningen skulle 

föra med sig för arbete och näringslivet med ett särskilt fokus på transportväsende och 

service. Nygren tar även upp socioekonomiska aspekter i den kommunala ekonomin som 

skulle drabbas vid nedläggning av gruvan, som till exempel socialtjänsten och skolväsendet. 

Till sist presenterar Nygren ett par alternativa kalkyler i scenarioform för att upps katta de 

långsiktiga effekterna i Vilhelmina kommun till följd av nedläggningen av 

Stekenjokkgruvan.31 Problemet med Nygrens rapport är att gruvan lades ner i november 

1988 och studien gjordes 1987, därför är kalkylerna endast uppskattningar av vilka 

konsekvenser nedläggningen skulle få för kommunen. Det verkliga utfallet är ett outforskat 

område. Ytterligare forskning som kan relateras till Stekenjokkgruvan är Urban Karlssons 

avhandling, ”Den obefintliga framtiden - en studie om en nedläggningshotad gruvby i 

fjällen”.32 Karlsson gör en kritisk granskning av gruvetableringen i Stekenjokk utifrån ett 

socialt perspektiv med ett särskilt fokus på socialtjänstens agerande. Karlsson behandlar 

även kortfattat historien bakom gruvetableringen i Stekenjokk men utgår ifrån annat 

källmaterial än riksdagstryck för att återge historien.  33  

Peter Bohm anlitades tillsammans med Lars Hjorth år 1972 som utredare för att medverka i 

en utredning kallad Stekenjokkutredningen. Deras syfte var att sammanställa de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av Stekenjokkprojektet.34 Bohm författade sedan en 

bok år 1978 kallad ”I samhällets intresse?” som behandlar arbetet med den 

samhällsekonomiska kalkylen från tiden då han var verksam i Stekenjokkutredningen.35 

Bohm skildrar en rad olika effekter och spridningseffekter, kostnader samt intäkter (direkta 

och indirekta) som gruvan skulle föra med sig till bygden. Bohm kommer fram till att det 

fanns samhällsekonomiska motiv som kunde motivera en gruva i Stekenjokk, trots en 

osäker lönsamhetsanalys.36                      

                                                                   
31 Nygren (1987), s. 1–2 
32 Karlsson (1990) 
33 Karlsson (1990), s. 12–13 och 24–25 
34 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 2  
35 Bohm (1978)  
36 Bohm, (1978), s. 92–93. Se även Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport, (1972) bl.a. s. 82   
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Likt Lennart Nygrens rapport härstammar Urban Karlssons avhandling från Umeå 

Universitet och institutionen för socialt arbete. Deras arbeten skildrar Stekenjokk och 

gruvan utifrån ett sociologiskt perspektiv. Mitt syfte är inte att studera de sociala 

aspekterna av Stekenjokkgruvan eller tiden efter gruvans nedläggning. Jag vill istället 

kartlägga historien bakom Stekenjokkgruvan utifrån beslutsprocesser med statens agerande 

som utgångspunkt och skildra dess utveckling fram till nedläggningen. Resultatet av mitt 

arbete kommer därmed bidra till en mer komplett kartläggning av Stekenjokkgruvans 

historia utifrån hur projektet behandlades i riksdagen och statens engagemang i frågan.  

Stålverk 80 har diskuterats desto mer i tidigare forskning. Det finns en mängd av litteratur 

som behandlar ämnet. Den mest intressanta litteraturen för den här uppsatsen är ekonom-

historikern Sverker Jonsson bok ”Vägen mot SSAB”. 37 Jonsson skildrar hela processen från 

bakgrunden till beslutet om Stålverk 80, investeringsplanerna, fram till nedläggningen av 

projektet och efterspelet inom SSAB. Roger Henning har gjort en studie om industripolitiskt 

beslutsfattande som behandlar Stålverk 80 utifrån tongångarna på statsnivå.38 Henning har 

en mer samhällsvetenskaplig och politisk ansats än Jonsson och redogör för hur regering 

samt oppositionen behandlade projektet i riksdagen. I riksdagen diskuterades det bland 

annat hur finansieringen skulle gå till och om det positiva samhällsekonomiska effekterna av 

det Stålverk 80 i Luleå.  

1.7 Fortsatt disposition genom uppsatsen 

Närmast i avsnitt 1.8 sammanfattas en mycket kort genomgång av förändringarna i 1900-

talets ekonomiska utveckling. I avsnitt 2 följer en undersökning av händelseförloppet kring 

Stekenjokkgruvan. Därefter i avsnitt 3 en kortare genomgång av planerna kring Stålverk 80. 

I avsnitt 4 undersöks vilka förklaringsfaktorer som kan ha påverkat statens beslut att 

investera i Stekenjokkgruvan och delvis även Stålverk 80. Där diskuteras även den samtida 

regionalpolitiska betydelsen för statens investeringsbeslut i de båda projekten. Slutligen i 

avsnitt 5 följer slutdiskussion, sammanfattning och en sammanställning av uppsatsens 

resultat.    

                                                                   
37 Jonsson, (1990)  
38 Henning, (1980) 
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1.8 Bakgrund 

Eftersom den här uppsatsen särskilt kommer behandla Sverige under 1970- och 80-talet då 

Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 var aktuella, är det relevant att skildra förändringarna i 

1900-talets ekonomiska utveckling. Det är även relevant att undersöka andra typer av 

statlig integrering i näringslivet för att stärka vissa verksamheter som anses samhällsviktiga 

ur olika perspektiv.  

Ekonomierna i Europa kännetecknades under början av 1900-talet av en stark nationalistisk 

anda och liberalism. Statsmakterna kämpade även med privata monopol som hade 

etablerats inom transportsektorn och samhällsservicesektorn. Monopolen medförde dålig 

service och täckning vilket ledde till missnöjda kunder. Folkets skepticism mot den privata 

sektorn förstärktes i takt med den stora depressionen bröt ut i början av 1930-talet och 

ruinerade tusentals människor. Allt detta resulterade i en försämrad syn på det privata 

näringslivets förmåga uppfylla sina kunders förväntningar. Under efterkrigstiden började 

offentliga företag bli allt mer lönsamma och visade på stigande lönsamhet, fast inte lika 

lönsamma som inom den privata sektorn. Privata företag kunde göra stora vinster tack vare 

billig olja, kol, vatten och transporter som den offentliga sektorn såg till att upprätthålla. I 

mitten av 1970-talet stagnerade lönsamheten inom den offentliga företagsmodellen i 

flertalet länder i Europa på grund stigande oljepriser. Stagnationen berodde inte på att den 

offentliga sektorn var sämre förberedd för en kommande kris än den privata sektorn. Det 

berodde snarare på den inbäddade trögheten inom den offentliga sektorn. Eftersom den 

offentliga sektorn styrs politiskt kunde den inte lika snabbt göra de nödvändiga 

anpassningar som behövdes för att överleva i det nya marknadsläget.39 Under 70-talskrisen 

minskade de privata företagen på antalet anställda och flyttade resurser till mer 

lönsammare investeringar, medan det upprätthölls full sysselsättning inom de offentliga 

företagen. För att göra saken värre tilltog flertalet statsmakter kortsiktiga lösningar för att 

hålla nere inflationen och sysselsättningen på topp. Detta resulterade i flertalet fall att 

Europas ekonomier kördes i botten under 70-talets andra hälft. En konsekvens av denna 

                                                                   
39 Foreman-Peck och Giovanni (1999), se främst kap. 1 och 2  
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utveckling stärktes förtroende för privatisering och ekonomierna under 1980-talet 

formades till att bli allt mer neoliberala.40    

Sverige särskilde sig inte långt ifrån övriga Europas utveckling under 1900-talet. Efter att de 

gyllene åren tog slut i mitten av 70-talet vändes de tidigare exceptionellt höga 

tillväxtsiffrorna neråt.41 Den kris som Europa upplevde under 70-talet skulle dock ta en 

något annan form i Sverige. Anledningen till detta var flera. På liknande sätt prioriterade 

den socialdemokratiska och borgliga regeringen full sysselsättning samt solidarisk 

lönepolitik i sin expansiva ekonomiska politik under 70-talet. Den ekonomiska politiken som 

då fördes i Sverige grundade sig i keynesiansk ekonomisk teori vilket, mycket förenklat, gick 

ut på att staten investerade i lågkonjunktur och sparade i högkonjunktur. Försöken att 

investera sig ut ur lågkonjunkturen på 70-talet räckte dock inte, utan resulterade i stora 

underskott i statskassan som löstes med fler utlandslån. Detta ökade på inflationstrycket. 

Regeringen försökte tillfälligt lösa de ekonomiska svårigheterna genom att devalvera 

kronan, i ett försök att öka efterfrågan på svenska varor. Samtidigt uppstod s tagnation för 

första gången i Sverige, vilket enligt keynesiansk teori inte skulle kunna vara möjligt. Det nya 

fenomenet innebar att arbetslösheten och inflationen steg samtidigt. Den efterföljande 

borgerliga regeringen från 1978 lyckades inte heller stabilisera Sveriges ekonomi utan 

fortsatte med överbryggningspolitiken som den socialdemokratiska regeringen påbörjat. 

Det skulle dröja fram till 1982 innan ekonomin började återhämta sig efter att 

kreditmarknaden avreglerades och kronan släpptes fri. 80-talet upplevde till följd av detta 

en stark högkonjunktur men mot slutet av decenniet hade ekonomin överhettats, vilket 

senare ledde fram till den så kallade 90-tals krisen.42  

Det var under det omtumlande 70-talet som Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 stod högt 

upp på den politiska agendan. Härefter följer utvecklingen av Stekenjokkgruvan följt av 

Stålverk 80.     

                                                                   
40 Foreman-Peck och Giovanni (1999), se främst kap. 1 och 2   
41 Schön, L. (2014), se främst kap. 5 
42 Schön, L. (2014), se främst kap. 5–6  
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2. Stekenjokkgruvan  

Stekenjokk är ett fjällområde som ligger beläget i Vilhelmina kommun i Västerbottens län, 

bara några kilometer ifrån den norska gränsen.43 Malmfyndigheterna i området har varit 

kända sedan år 1918 efter att geologer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

utförde undersökningar i området och fann fyndigheter av främst koppar och zink. En 

intensiv prospekteringsperiod inleddes i området under de efterföljande åren men övergavs 

1924 till förmån för andra malmuppslag i Västerbotten.44 Stekenjokkfyndigheten ligger 

inom ett så kallat statsgruvfält, vilket betyder att staten har både äganderätt och 

nyttjanderätt till den malm som finns långt där nere i marken. Om en aktör vill utnyttja 

kronans malmtillgångar måste denne först ansöka om detta och betala någon form av 

kompensation till staten.45         

2.1 Initiering av Stekenjokkgruvan  

Det är svårt att sätta ett exakt årtal när initieringen av Stekenjokkgruvan började men fram 

till år 1952 förekom det inga statliga prospekteringsarbeten i Stekenjokkområdet.46 Från 

och med år 1952 återupptogs den statliga prospekteringen i Stekenjokk och bland annat 

diamantborrningar genomfördes i slutet av 1950-talet av Sveriges geologiska undersökning 

(SGU). Borrningarna visade på omfattande malmfyndigheter av till mestadels koppar och 

zink. Under följande 30-årsperiod var den statliga inblandningen i Stekenjokk varierande. 

Inte förens i slutet på 1950-talet togs frågan upp på allvar i riksdagen. Det debatterades hur 

man skulle exploatera malmen i Stekenjokk. Malmen betraktades ha tillräckligt hög 

metallhalthalt och vara av så pass betydande mängd att ansågs fördelaktigt för staten, 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att utnyttja denna underjordiska resurs. Inför budgetåret 

1961/62 togs Stekenjokkfyndigheterna upp inom Kommerskollegium och frågan 

behandlades utifrån de borrningsresultat som SGU tidigare visat. Under anslaget för 

”legodriften av gruvorna i Västerbotten” fick Kommerskollegium ett delanslag på 200 000 

kronor för att inleda ett förarbete med att undersöka de praktiska förutsättningarna för en 

gruvdrift i Stekenjokk.47           

                                                                   
43 Se Bild 1 i bilaga, s. 66 
44 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, s. 1–3 
45 https://www.sgu.se/bergsstaten/statistik/  
46 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, s. 3 
47 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, s. 5 

https://www.sgu.se/bergsstaten/statistik/
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2.1.1 Statens tidigare gruvengagemang i Västerbotten med legodriftsavtal      

En statligt understödd gruva i Stekenjokk skulle inte bli den första i Västerbotten. Sedan 

beslut från Kungl. Maj:t kommerskollegium år 1940, 1943, 1945, 1950 och år 1958 hade 

staten ett pågående samarbete med Boliden för att bearbeta vissa malmfyndigheter i 

Västerbotten. Detta hade instiftats genom så kallade legodriftsavtal mellan staten och 

Boliden. Legodriftsavtalen gick ut på att Boliden ansvarade och skötte driften i gruvorna 

samt stod för försäljningen av malmprodukterna. Boliden fick samtidigt finansiellt stöd av 

staten men betalade ett arrende som motkompensation.48  År 1970 utförde Boliden 

malmbrytning i ett antal olika gruvor som i Lindsköldsgruvan, Adakgruvan och Brännmyran. 

Dessa gruvor låg alla i Malå socken inom Adaks gruvfält. Specifikt innebar legodriftsavtalen 

inom Adakfältet att Boliden ansvarade för allt som behövdes för en utbyggnad av 

gruvdriften, bland annat malmtransportering, undersökningar, nyanläggningar, upprättande 

av byggnader, inköp av maskiner och inventarier. Finansieringen bekostades av staten och 

övriga bestämmelser framkom av legodriftavtalet. År 1970 hade riksdagen dittills beviljat 

65,4 miljoner kronor i ersättning för legodriftsavtalen som omfattade Adak men även 

Bjurforsgruvan i Norsjö socken och Rävlidengruvan i Lycksele socken. Statens inkomster från 

legodriftsavtalen uppgick vid slutet av år 1968 till ca 140 miljoner kronor.49 

Legodriftsavtalen hade alltså visat sig vara lönsamma för staten innan diskussionerna om 

Stekenjokkgruvan intensifierades.             

2.2 Beredning av Stekenjokkprojektet och de första kalkylerna  

Rättigheterna till malmen i Stekenjokk tillhörde staten men under 1960-talet hade Boliden 

utfört vissa anrikningsförsök, gruvundersökningar, vägbyggen och prospektering på statens 

bekostnad. Detta efter att riksdagen under perioden 1962/63–1967 hemställt totalt 27.1 

miljoner kronor för att undersöka förutsättningarna för en gruvverksamhet i Stekenjokk. 

Totalt uppfordrade Boliden 71 400 ton gråberg och 26 200 ton malm i Stekenjokk mellan 

1963–1967, varav 1400 ton malm skickades till anrikning och gav goda resultat.50 År 1966 

beräknade SGU att den totala malmen i området uppgick till totalt 15 miljoner ton varav 1,5 

procent bestod av koppar, 3 procent av zink, 20 procent svavel och 50 gram silver per ton. 

                                                                   
48 Proposition – 1971:1, bilaga 15. s. 69 
49 Proposition – 1970:1, bilaga 15. s. 146 
50 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, s. 5–6 
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Sedan korrigerades malmen till ca 8 miljoner ton med något högre metallhalter.51 Vid 1966 

bedömde riksdagen, trots positiva rapporter från Boliden, att det inte fanns tillräckligt 

beslutsunderlag för att fatta ett beslut om en gruva skulle öppnas i Stekenjokk.  Med 

anledning av detta förlängde kommerskollegium avtalet med Boliden i maj 1967 med syfte 

att göra en ny projektering med tillhörande lönsamhets- och driftkostnadskalkyl. Den 30:e 

september 1968 lämnade Boliden in sin rapport till kommerskollegium. Rapporten visade 

på att den företagsekonomiska kalkylen var stark beroende av kopparpriset och 

lönsamheten skulle variera kraftigt beroende på det framtida kopparpriset. 

Anläggningskostnaden beräknades uppgå till 100 miljoner kronor för en anläggning med 

årlig brytnings- och anrikningskapacitet på 400 000 ton råmalm. Tiden från beslut till 

driftstart beräknades ta 5 år och gruvan skulle sysselsätta mellan 50–150 man. 

Undersökningarna hade även kompletteras av Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB).52  

I proposition 1968:51 togs exploateringen av Sveriges mineraltillgångar upp.53 Där föreslogs 

bildandet av ett statligt företag för olje- och naturgasprospektring som även inkluderade 

prospektering av mineraltillgångar. För att stå emot ökad internationell konkurrens och 

kunna utvecklas i framtiden behövde exploateringen övertas av effektiva företag. 

Exploateringen av statens gruvegendom skulle utgöra företag med rätt tekniska och 

ekonomiska resurser.  I propositionen nämns det att staten hade byggt upp en effektiv 

organisation inom LKAB som kunde tillgodose alla krav som exploateringen krävde. Därför 

föreslogs att LKAB helt eller delvis skulle överta ansvaret för exploateringen i Stekenjokk.54 

Ett aktuellt projekt under 1968 var just Stekenjokkfyndigheterna som beskrivs i 

propositionen. Det föreslogs att ett arrendeavtal med LKAB bör föreligga om Stekenjokks 

fyndigheter eftersom om LKAB skulle överta ansvaret för statens gruvrättigheter skulle även 

Stekenjokk omfattas av en ”ändamålsenlig organisationsform”.55 Detta skulle innebära i 

praktiken att LKAB, eller ett dotterbolag till företaget, kunde få exploateringsrätt till 

                                                                   
51 Proposition – 1970:1, bilaga 15. s.147  
52 Proposition – 1970:1, bilaga 15. s. 147 
53 Proposition – 1968:51 
54 Proposition – 1968:51 
55 Proposition – 1968:51 
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Stekenjokks malmfyndigheter.56 Med anledning av detta anslöt sig LKAB till Boliden under 

sommaren 1968 för att tillsammans arbeta vidare med kalkylerna i Stekenjokk.57  

LKAB övertog under år 1969 huvudansvaret för detaljprospekteringen och förberedelserna 

för att upprätta eventuell gruvdrift i Stekenjokk.  Av LKABs kalkyl från 1969 framgick att 

anläggningskostnaderna vid en årlig brytning av 400 000 ton råmalm beräknades till 90 

miljoner kronor och förväntades bara ta 3 år istället för Bolidens första kalkyl på 5 år. 

Malmbrytningen skulle kunna ske i omkring 20 år vid en brytning av den planerade 

kvantiteten, om inte framtida prospektering i närliggande områden skulle visa på ytterligare 

malmfyndigheter.  Själva utbyggnaden av gruvan förväntades sysselsätta 50–150 man med 

som störst behov av arbetskraft under mitten av utbyggnadstiden. Totalt beräknades 

gruvan sysselsätta 140 man vid drift. LKAB fann liksom Boliden att lönsamheten i 

Stekenjokkgruvan, utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, varierade kraftigt beroende 

på de långsiktiga värderingarna av kopparpriset och den faktiska kopparhalten i malmen.  

Detta informerades riksdagen om i 1970 års statsverksproposition.58  

Departementschefen ansåg år 1970 att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 

gruvdrift var tillräckligt utredda för att fatta ett beslut om gruvdriften skulle förverkligas. 

Departementschefen ansåg att den företagsekonomiska lönsamheten var osäker utifrån 

LKABs uträkningar. LKAB hade räknat med ett genomsnittspris på koppar på 4900 kr per ton 

men med ett förräntningskrav på 8 procent visade investeringskalkylen ett underskott på 6 

miljoner kronor. Kopparpriset hade behövt värderas till 5200 kr per ton för break even. Men 

departementschefen accepterade LKAB:s värdering och påpekade att de senaste årens 

kopparpriser under åren 1967-1969 legat på 5800, 6400, samt 7500 kr per kilo. 

Departementschefen noterade dock att kopparpriset nått exceptionellt höga nivåer på 

senare år.59 Även om de företagsekonomiska aspekterna av Stekenjokkprojektet bedömdes 

som osäkra menade departementschefen att det fanns andra positiva effekter av en gruva i 

området. Både inom Vilhelmina och Forsvikens kommun rådde det hög arbetslöshet vid år 

1970. Gruvan skulle kunna sysselsätta runt 140–160 personer under en uppskattad 20 års 

                                                                   
56 Proposition – 1968:51 
57 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, Historik. s. 7 
58 Proposition – 1970:1, bilaga 15, se även Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport 
59 Proposition – 1970:1, bilaga 15 
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period eller eventuellt längre, beroende på hur stor fyndigheterna var vid Stekenjokk. 

Arbetskraften skulle till stor del rekryteras från lokalbefolkningen eller från angränsade 

orter vilket skulle hjälpa till att minska sysselsättningsproblemen i regionen. Dessutom 

behövdes det byggas serviceanläggningar och vissa bostäder i närheten av gruvan som 

departementschefen såg som positiva sekundära effekter av en industrilokalisering i 

Stekenjokk. En sådan lokalisering skulle stämma bra överens med Västerbottens 

regionalpolitiska målsättning för inlandet. Vid år 1970 hade 25,5 miljoner av de beviljade 

27,1 miljoner kronorna förbrukats för gruvundersökningar, försöksanrikning, vägbygge och 

diverse utredningar i Stekenjokkområdet. Den återstående delen av pengarna förväntades 

gå till gruvunderhåll, kompletteringar av vägbyggen och ersättningar för intrång på 

renbetesmarker.60  

Med anledning av de positiva samhällsekonomiska effekterna övervann dessa den osäkra 

företagsekonomiska lönsamheten i Stekenjokkprojektet. Därför ansåg departementschefen 

att en gruva bör upprättas och för ändamålet rekommenderade han att ett statligt företag 

bör bildas med ansvar för driften.61 Det för tiden nybildade statliga förvaltningsbolaget, 

Statsföretag AB, hade sedan en proposition från 1968 förklarat sig beredd att starta ett 

gruvbolag med ansvar för gruvan. Departementschefen menade dock att gruvbolaget inom 

Statsföretag AB i så fall bör ingå ett avtal med LKAB för att samarbeta med tekniska, 

administrativa och ekonomiska frågor. Hur samarbetet skulle se ut i praktiken var för tidigt 

att säga vid år 1970, utan det skulle framtida utredningar bestämma. I tidsplanen 

beräknades byggandet av anläggningen påbörjas våren 1971 och för att schemat skulle hålla 

behövde förberedelsearbetena påskyndas eftersom anläggningsarbetet förväntades vara 

klart innan år 1974 som senast. Därefter skulle gruvdriften sättas igång.62  

Departementschefen konstaterade i proposition 1970:1 att det statliga förvaltningsbolaget 

även måste ansvara för en samhällelig prestation, genom att bygga arbetsbostäder i 

Klimpfjäll ca 20 kilometer från gruvan. Eftersom Stekenjokkprojektets lönsamhet redan var 

osäker föreslog departementschefen en ersättning till Statsföretag AB genom ett ränte- och 

amorteringsfritt lån på 8 miljoner kronor för finansieringen av samhällsutbyggnaden i 

                                                                   
60 Proposition – 1970:1, bilaga 15 
61 Proposition – 1970:1, bilaga 15 
62 Proposition – 1970:1, bilaga 15  
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Klimpfjäll. Ett arrendeavtal om bestämmelserna gällande utarrendering av statens 

gruvegendom borde därför tecknas mellan staten och det nyblivna gruvbolaget inom 

Statsföretag AB. Legodriften i Adak beräknades av kommerskollegium kosta 4,5 miljoner 

kronor som departementschefen godkände, därför hemställde departementschefen att 

Kungl. Maj:t skulle föreslå till riksdagen ett investeringsanslag om totalt 12,5 miljoner 

kronor till Statliga gruvor med mera för budgetåret 1970/71.63   

Under år 1970 kom det in en motion från moderaten Henrik Åkerman som ifrågasatte den 

tidigare omskrivna propositionen. Åkerman menade att privata legodriftavtal visat sig vara 

mycket gynnsamma för staten med intäkter på 140 miljoner kronor och utgifter på drygt 65 

miljoner från gruvor med en årlig brytning på endast 250 000 ton. Statens involvering skulle 

därmed vara betydlig mindre vid ett sådant avtal och avkastningen säkerligen betydligt 

större än vad som föreslogs i statsverkspropositionen. Åkerman kritiserade LKABs 

inblandning i Stekenjokkprojektet och menade att det nyblivna statliga gruvbolaget 

knappast skulle få utrymme till någon självständig verksamhet då LKAB skulle ansvara för 

både den tekniska och administrativa delen i projektet. Dessutom hade LKAB beräknat 

lönsamheten som osäker. Åkerman ställde frågan varför staten skulle investera närmare 

100 miljoner kronor, 90 miljoner i anläggningskostnad och 8 miljoner för bostäder i en 

första etapp, och föra med sig en potentiellt förlustbringande verksamhet till en glesbygd 

med sysselsättningsproblem? Varken ett statligt eller ett privat företag skulle kunna se 

någon långsiktig lönsamhet i det hela, menade Åkerman. Vidare kunde därför inte en statlig 

involvering i Stekenjokkprojektet motiveras utifrån sysselsättnings- och glesbygdspolitiska 

skäl, vilket statsverkspropositionen byggde på. Därför borde staten upphandla ett 

legodriftavtal med Boliden för malmfyndigheterna i Stekenjokk, menade Åkerman. Boliden 

hade visat sig vara intresserade av utökad malmbrytning i norra Sverige som de 

presenterade för riksdagens bankoutskotts ledamöter i januari 1969, vilket Åkerman såg 

som positivt.64 Staten borde i så fall lämna Boliden friheten att själv bestämma över det 

lönsammaste sättet att nyttja malmfyndigheterna både tekniskt och över 

produktionsstorlek eftersom produktionen skulle vara förhållandevis liten jämfört med 

internationella underjordsgruvor eller Bolidens dagbrott i Aitik. Enligt Åkerman hade 

                                                                   
63 Proposition – 1970:1, bilaga 15  
64 Motion – 1970:96, s. 11 
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samhället mest att vinna genom att låta Boliden ansvara för Stekenjokkgruvan utan 

Statsföretag AB inblandande. Avslutningsvis kritiserade även Åkerman LKABs engagemang i 

andra verksamheter än järnmalmsbrytning, speciellt bolagets delaktighet i letande efter olja 

bekymrade moderatpolitikern. LKAB var trots allt ett malmbrytningsbolag. Åkerman 

avslutade sin motion till riksdagen år 1970 med att säga att LKAB inte borde åta sig nya 

uppdrag på grund av den pågående strejk som rådde inom företaget.65  

Åkermans motion besvarades senare samma år utav statsutskottet. Likt 

departementschefen i föregående proposition, ansåg statsutskottet att investeringskalkylen 

var minst sagt osäker, med tanke på det beräknade underskottet på 6 miljoner kronor för 

projektet som LKAB hade kommit fram till i sin kalkyl. Däremot betonade utskottet att 

kalkylen var framtagen med viss försiktighet. Det genomsnittliga kopparpriset som 

beräknats av LKAB till 4900 kr per ton, ansåg statsutskottet vara förhållandevis lågt värderat 

eftersom det samtida kopparpriset år 1970 låg på ca 7300 kronor per ton. Därmed fann 

statsutskottet att Stekenjokkgruvan skulle tas i drift enligt de riktlinjer som presenterades i 

1970 års statsverksproposition. Statsföretag AB förutsattes att bilda ett gruvbolag som 

skulle ingå avtal med LKAB för samarbete i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor. 

Utskottet avstyrde därmed Åkermans motion med anledningen att de inte hade hittat något 

skäl till varför Statsföretag AB inte skulle kunna åta sig uppgiften att ansvara för 

exploateringen av malmfyndigheterna i Stekenjokk. Utskottet underströk dock att det nya 

statsägda gruvbolaget inte nödvändigtvis bör vara bundet till LKAB, utan endast inleda ett 

samarbete med järnmalmsbolaget eller med ett annat företag som var minst lika lämpligt 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.66   

Stekenjokkgruvan hade därmed fått klartecken av regeringen år 1970 men planerna skulle 

snart komma att ändra sig.        

2.2.1 Hoppet blev till grus    

Redan den andra december år 1970 gick Statsföretag AB ut med en skrivelse där de ville 

avbryta förberedelserna för gruvan i förmån för fortsatt prospektering. De 8 miljoner kronor 

som beviljats för vissa samhällskostnader hade bolaget inte förbrukat ens en krona av. 

                                                                   
65 Motion – 1970:96 s. 12 
66 Statsutskottet – 1970:13. s. 23–24 
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Statsföretag AB ville använda sig av dessa medel för att finansiera ytterligare prospektering i 

området kring Stekenjokk. Anledningen bakom denna plötsliga tväromvändning berodde på 

skillnader i lönsamhetskalkylen sedan LKAB presenterat sin första kalkyl år 1969. Det var 

främst tre orsaker till den försämrade lönsamheten in Stekenjokkgruvan. För det första 

gjordes en ny malmberäkning år 1970 som visade på sämre gränser och halter för brytvärd 

malm. Den tidigare halten av koppar visade sig vara 1,41 procent istället för tidigare 1,5 

procent. Hela fyndigheten uppgick till totalt 13,5 miljoner ton efter de nya mätningarna 

men brytbarheten som uppnådde 1,41 procent av koppar uppgick endast till 8,5 miljoner 

ton.67 I LKABs tidigare kalkyl hade man räknat med att begränsa malmbrytningen till de 

rikare fyndigheterna om 8,5 miljoner ton men efter närmare undersökningar visade det sig 

inte vara möjligt. Detta medförde mer gråbergsbergsbehandling med lägre metallhalter i 

malmen vilket skulle öka driftkostnaderna.68 Möjligheterna för så kallad selektiv brytning 

hade varit allt för optimistiska i den tidigare kalkylen. Detta resulterade i den andra orsaken 

som innebar att brytningen behövde omfatta 500 000 ton istället för 400 000 ton råmalm 

på en årlig basis. Detta för att nå upp till lika mycket kvantitet av färdigprodukter. Som en 

konsekvens av detta beräknades gruvanläggningskostnaden öka till 108 miljoner kronor från 

tidigare 90 miljoner kronor. Den tredje orsaken berodde på att den tidigare kalkylen byggde 

på 1968 års kostnadsläge och på tre år hade det skett diverse kostnadsökningar inom 

flertalet områden. Förberedelsekostnaderna förväntades öka med 8 procent fram till första 

driftåret och kostnaden under själva gruvdriften beräknades stiga med 4 procent per år. 

Framförallt var det en lönerna som förväntades bli högre än i tidigare kalkyler då de 

tillsammans med och andra kostnader beräknades stiga med 3 procent per år.69   

Alla dessa kostnadsökningar innebar en betydande försämring av lönsamheten. Det tidigare 

underskottet i investeringskalkylen uppgick till 6 miljoner kronor men med inräknat 

kostnadsökningarna skulle underskottet uppgå till hela 46 miljoner kronor, vilket hade fått 

Statsföretag AB tänka om. Därför hade bolaget tillsammans med SGU arbetat fram ett 

förslag för fortsatta undersökningar av Stekenjokkmalmen i förhoppning att finna fler 

malmfyndigheter eller malm med högre kopparhalt. Det förslagna programmet för fortsatt 

                                                                   
67 Proposition – 1971:75, s. 38–39 
68 Proposition – 1971:75, s. 40 
69 Proposition – 1971:75, s. 38–39 
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prospektering med nya borrhålsmätningar, analyser, malmberäkningar och bearbetning 

hade en tidsplan som skulle pågå mellan 1 april 1971 till 30 juni 1973 och beräknades kosta 

3,9 miljoner kronor. Riksdagen hemställde 3,5 miljoner kronor under år 1971 för SGUs 

fortsatta arbete i Stekenjokk. 70 Den ökade malmbrytningen med 100 000 ton per år skulle 

även innebära långsiktiga problem för gruvan då ökningen förkortade gruvans livslängd. 

Tidigare hade LKAB beräknat gruvans livslängd till 20 år, förutsatt att brytningen uppgick till 

400 000 ton per år.71  

LKAB hade inte förändrat värderingen av det genomsnittliga kopparpriset som låg kvar på 

4900 kronor per ton i den nya kalkylen år 1970. För att undvika de 46 miljoner kronor i 

underskott behövde kopparpriset värderas till 6200 kronor per ton. Vid författandet av 

proposition 1971:75 låg kopparpriset på ungefär 5700 kronor per ton. Med anledning av 

detta ansåg departementschefen att Statsföretag AB bör avsluta förberedelsearbetena med 

gruvan tills vidare i förmån för ytterligare prospektering. De 8 miljoner kronor bolaget fått i 

lån behövdes inte längre tas i anspråk. Med hänsyn till sysselsättningsläget i regionen ansåg 

departementschefen att prospekteringen borde intensifieras och godkände lånet till 

Statsföretag ABs nya prospekteringsprogram. Det var viktigt att så snabbt som möjligt få 

klarhet i frågan om en gruva kan öppnas inom en snar framtid. En förnyad analys av 

kopparpriset var också av väsentlig betydelse för att bedöma framtida gruvmöjligheter enligt 

departementschefen.72          

2.2.2 Hungerstrejk och ersättningsarbete 

Lokalbefolkningen i Västerbottens inland hade fått upp förhoppningarna om att ett en statlig 

gruva skulle startas i Stekenjokk efter regeringens karttecken år 1970. Olof Palme hade till 

och med varit uppe i Stekenjokk före valet 1970 och av misstag fastnat på bild med en 

korphacka i handen. Detta sågs av många i Västerbotten som ett vallöfte för en statlig 

gruva.73 Besvikelsen var därmed stor efter 1971 års proposition som satte planerna på 

obestämd framtid. Nyheten mottogs av många som ett svek från regeringens sida eftersom 

de hade lovat att en gruva skulle startas. I folkmun förvandlades Stekenjokk till Svekenjokk. 

Med anledning av detta skrev en grupp arbetslösa män i den närliggande byn Stora Blåsjön 

                                                                   
70 Proposition – 1971:75, s. 39 
71 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – 1972, s. 23 
72 Proposition – 1971:75, s. 40–41 
73 Karlsson, (1990), s.25 
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ett brev till dåvarande statsminister Olof Palme och krävde ersättningsarbete i form av ett 

vägbygge. De arbetslösa männen menade att vägarna var i mycket dåligt skick och en 

ombyggnad av vägarna skulle ha gjorts ett par år tidigare men inget hade hänt. Med tanke 

på att statsministern hade varit uppe på besök i Stekenjokk under sin valkampanj 1970 

menade männen att han själv borde ha upplevt hur dåliga vägarna var. Därmed skulle ett 

vägbygge vara väl motiverat eftersom gruvan inte verkade bli av. Annars hotade männen 

med att börja en hungerstrejk om inte brevet besvarades med ett positivt besked.74 (Hela 

brevet som männen från Stora Blåsjön skickade till Olof Palme finns längst ner i uppsatsen på 

sida 67.)             

Brevet nådde aldrig fram till Olof Palme. Den medarbetare som behandlade brevet läste inte 

baksidan av brevet där hotet om hungerstrejk stod skrivet.  Hungerstrejken påbörjades 

därför av de arbetslösa männen i Stora Blåsjön den 14 februari 1971. Strejken fick stor 

medial uppmärksamhet i hela Sverige och för de 17 strejkdeltagande männen resulterade 

aktionen i en sammanlagd viktnedgång på 64,5 kilo. Först efter nio dagar kom ett positivt 

beslut från regeringen som tillsköt 500 000 kronor i ersättningsarbete i form av en 

upprustning av en väg mellan Jorm och Blåsjön.75 Olof Palme förnekade att hungerstrejken 

påverkade hans beslut om att stödja anslaget för vägbygget, men det var de få som trodde 

på.76   

2.2.3 Stekenjokkutredningen 1972 

Den 18 juni 1971 fick SGU klartecken av regeringen att påbörja ytterligare prospektering i 

Stekenjokk. Samma dag sammankallades en grupp sakkunniga bestående av 

generaldirektören Erik Grafström, departementsrådet Hans Håkansson, kommunalrådet 

Yngve Lauritz, kommerserådet Thorsten Neyman och förbundsordföranden John Näslund 

med uppgift att utreda den eventuella Stekenjokkgruvans företagsekonomiska 

förutsättningar, samt analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna. De skulle även följa 

upp prospekteringsprogrammet. Gruppen av sakkunniga gick under namnet 

                                                                   
74 https://wildernessroad.eu/sv/stekenjokkgruvan  
75 https://www.svt.se/palme/strejken-i-blasjon-vem-tappade-bort-brevet/  
76 Östberg (2010), s. 53 

https://wildernessroad.eu/sv/stekenjokkgruvan
https://www.svt.se/palme/strejken-i-blasjon-vem-tappade-bort-brevet/
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”Stekenjokkutredningen” och avlämnade sin omfattade rapport till regeringen i augusti 

1972.77 

2.2.4 Företagsekonomiska kalkyler 

De kostnadsposter i Stekenjokkutredningen som var mest betydelsefulla för den 

företagsekonomiska kalkylen var följande. 

- Malmavgränsning och metallhalter 

- Malmvärden/metallnoteringar 

- Anläggningskostnader 

- Driftkostnader och rationaliseringsmöjligheter 

- Kalkylränta 

- Brytningsprinciper, drifttid och volymökningsmöjligheter78  

Stekenjokkutredningen beräknade utifrån ovanstående poster att anläggningskostnaden 

uppgick till ca 130 miljoner kronor, vilket var 30 miljoner kronor mer än vad LKAB hade 

räknat med ett par år tidigare. Den totala mängden av brytbar malm beräknades uppgå till 

8,1 miljoner ton och. Brytningskapaciteten utgick ifrån att 400 000 ton malm skulle brytas 

och anrikats årligen under en driftperiod på 20 år.79 Den mest avgörande faktorn som kunde 

bestämma resultatets utgång var enligt utredarna, värderingen av det genomsnittliga 

kopparpriset under perioden. Med bakgrund av detta kom Stekenjokkutredningen fram till 

tre olika företagsekonomiska resultat.80 En sammanställning av resultatet ges nedan i tabell 

3. 

 

 

                                                                   
77 Proposition – 1973:53, s. 2–3  
78 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport – (1972), s. 28 
79 Beroende på valet av brytningsmetod och i vilket område man först skulle börja bryta malmen så varierade 
resultatet. Det var främst fråga om två brytningsmetoder. Den första metoden gick ut på att bryta  malmen 
efter genomsnittshalter, alltså beräkna priset på den genomsnittliga metallhalten som fanns i hela 
Stekenjokkfyndigheten. Den andra metoden kallades för selektiv brytning som innebar en brytning av 3,7 
miljoner ton lättillgänglig malm först med hög metallhalt. Sedan brytning av återstående 4,4 miljoner ton av 
mer svårtillgänglig malm med lägre metallhalt. Den selektiva brytningen skulle innebära större inkomster i 
början av verksamheten och mindre inkomster i slutet av driftperioden. Detta skulle resultera i att man 
snabbare kunde amortera på det insatta kapitalet och få lägre räntekostnader och därmed bättre lönsamhet än 
det första alternativet. 
80 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 32–35 
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Tabell 3. Företagsekonomiska resultat av Stekenjokkgruvan 

Beräkning Kopparpris/ton Resultat genomsnittshalt Resultat selektiv brytning Resultatspann 

1 4 960 kr                                0 kr                                  20 mkr            0–20 mkr 

2 5 580 kr                                   40 mkr                                  60 mkr          40–60 mkr 

3 6 200 kr                                   80 mkr                                100 mkr        80–100 mkr 
Källa: Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport samt egna beräkningar. 

Utredarna i Stekenjokkutredningen räknade med att resultatet skulle landa någonstans 

mellan extremvärdena på plus minus noll i värsta fall och som bästa nuvärde ett positivt 

resultat på 100 miljoner kronor. Trots ett troligt positivt resultat ansågs det svårt att locka 

privata investerare till projektet. Därför bedömde utredarna att statligt stöd var nödvändigt 

till det företag som var villigt att förverkliga gruvan. Om den samhällsekonomiska kalkylen 

visade på ett positivt resultat ansåg utredarna att projektet ur total synpunkt var värt att 

komma till skott.81         

2.2.5 Samhällsekonomisk kalkyl 

I direktiven till Stekenjokkutredningen framgick att utredningen även skulle ”belysa de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av gruvdrift i Stekenjokk”.82 Uppdraget tolkades av 

utredarna och speciellt de medverkande experterna inom området Peter Bohm och Lars 

Hjort att man borde: 

1. ”söka översiktligt beskriva samtliga de verkningar som en eventuell gruvverksamhet i 

Stekenjokk kan väntas få direkt eller indirekt på invånarna i Vilhelmina kommun och 

andra delar av Norrlands inland men också på samhället i övrigt, 

2. söka sammanfatta denna beskrivning i en så kallad samhällsekonomisk 

investeringskalkyl (cost-benefit kalkyl) över gruvprojektet och slutligen 

3. söka ange storleksordningen av de möjliga finansiella och andra återverkningarna på 

stat och kommun och därmed av de tänkbara fördelningsmässiga effekterna av 

projektets genomförande”.83    

Utgångspunkten var att framförallt gruvföretaget, staten, Vilhelmina kommun och 

befolkningen i den närmast bereda regionen skulle påverkas av gruvverksamheten i 

Stekenjokk. De samhällsekonomiska kostnads- eller intäktposter som inte kunde beräknas på 

                                                                   
81 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 37 och 67 
82 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972) , s.1 
83 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s.1 
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grund av dess komplexitet bestod av tre områden. Dels projektets 

samhällsbyggnadskostnader och miljöeffekter, till exempel eventuella vattenföroreningar 

som gruvan kunde föra med sig och eventuella besparingar som samhället skulle uppleva om 

arbetslösa i regionen fick arbete i gruvan. Den tredje posten handlade om Stekenjokkgruvan 

spridningseffekter eller sekundära verkningar som den kunde föra med sig i form av ökad 

sysselsättning i andra näringar i regionen. Utredarna trodde emellertid att Stekenjokkgruvan 

kunde föra med sig ökad företagsamhet och sysselsättning i kommunen till främst 

kommersiella serviceföretag som påverkas av den växande befolkningens ökade 

konsumtionsutgifter.84   

Den samhällsekonomiska kalkylen utgick ifrån resultatet av den företagsekonomiska kalkylen 

och det genomfördes olika beräkningar utifrån de tre värderingarna av kopparpriset enligt 

tabell 3. Zinkpriset värderades till 1850 kronor per ton eftersom dess värde hade varit stabilt 

under en längre period, till skillnad från kopparpriset. Därför räknade man med att 

eventuella fluktuationer av zinkpriset inte skulle ha lika stor betydelse för utgången av 

resultatet som kopparpriset. Utredarna bedömde att det mest sannolika utfallet för kalkylen 

grundades i att kopparpriset värderades till 5580 kronor per ton och med en selektiv 

brytningsmetod. Då uppgick det företagsekonomiska nuvärdet till 60 miljoner kronor vilket 

skulle medföra ett samhällsekonomiskt nuvärde på totalt 130 miljoner kronor.85  

Fördelningen av det samhällsekonomiska nettovärdet över gruvföretaget, staten, Vilhelmina 

kommun och befolkningen visade på att ingen aktör skulle drabbas negativt till följd av 

Stekenjokkgruvan. Gruvföretaget skulle utifrån det lägst värderade kopparpriset gå med 6 

miljoner kronor i vinst. Befolkningen påverkades positivt i form av att en ny arbetsgivare 

kom till regionen som behövde arbetskraft. Utredarna räknade med att den största delen av 

arbetskraften rekryterades just regionalt. Negativa konsekvenser skulle självklart drabba 

befolkningen om gruvan lades ner efter driftperiodens slut men vilka de var eller dess 

omfattning diskuterades mycket kortfattat i utredningen.86  

                                                                   
84 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 5–6 
85 För fullständig beräkning av det samhällsekonomiska nuvärdet se, Stekenjokkutredningens rapport – (1972), 
Samhällsekonomisk kalkyl, s.70   
86 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 75–77. Men eftersom det erfarenhetsmässigt visat sig 
att man hade funnit mer brytbar malm än vad som beräknats i andra gruvprojekt, utreddes inte frågan om vad 
som skulle hända i regionen om gruvan lades ner efter driftsperiodens slut.  
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Stekenjokkgruvan förväntades även föra med sig ytterligare arbetstillfällen i form av vissa 

binäringar. I den samhällsekonomiska kalkylen räknade man med en så kallad 

”sysselsättningsmultiplikator” som sattes till nära 2. Det betydde att varje anställd 

gruvarbetare skulle föra med sig ett till indirekt sysselsättningstillfälle. 

Sysselsättningsmultiplikatorn kan framstå som högt tilltagen men eftersom det nästan 

krävdes att bygga upp en hel by från grunden i anslutning till Stekenjokkgruvan, kunde det 

höga multiplikatorvärdet motiveras.87  

Stekenjokkutredningen bedömde att Vilhelmina Kommun skulle påverkas mycket positivt av 

Stekenjokkgruvan, eftersom den skulle föra med fler skattebetalare till kommunen och locka 

till sig fler invånare från andra delar i Sverige. Kommunalskatten från gruvan skulle också 

bidra till ökade finansiella intäkter för kommunen. Däremot medförde gruvan ökade 

kostnader för viss samhällsbyggnad och service- samt driftkostnader för den potentiellt 

större befolkningen. Bidragsbeloppet från staten skulle även minska på grund av att fler 

stannar kvar i regionen till följd av projektet. Samtliga utgiftsposter beräknades dock klart 

understiga de vinster kommunen skulle uppleva om Stekenjokkgruvan förverkligades.88 

Staten var den aktör som minst gynnades till följd av Stekenjokkgruvan. För det första 

behövdes vissa infrastrukturförbättringar göras i Stekenjokkområdet i form av förbättringar 

av vägen mellan Stekenjokk och Lövliden. Om gruvan skulle subventioneras av staten 

innebar det en stor kostnad. Eftersom företagsformen inte var helt bestämd kunde 

utredarna inte uppskatta statens kostnad. Om staten skulle bidra till bostadsbyggandet i 

Vilhelmina kommun innebar ytterligare en utgiftspost. Intäkterna bedömdes emellertid 

överväga kostnaderna och som sämsta utfall skulle intäkterna räcka till att jämt täcka 

kostnaderna för Stekenjokkgruvan. Statens besparingar låg i att bidrag till 

beredskapsarbeten och socialhjälpsutgifter till Vilhelmina kommun minskade som följd av 

ökad sysselsättning i regionen. Skatteintäkterna från de anställda i gruvan och av Boliden var 

också av betydande vikt för statens inkomster från projektet.89                                        

Slutsatsen av Stekenjokkutredningen visade därmed på ett svagt men positivt 

företagsekonomiskt resultat och ett starkt samhällsekonomiskt mervärde till följd av 

                                                                   
87 Nygren (1987), s. 3 
88 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 79 
89 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 77–78 
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projektet. I värsta fall skulle Stekenjokkutredningen ”endast” bidra till att skapa 

sysselsättning i Västerbottens inland. Den finansiella situationen skulle till synes inte drabba 

någon part negativt.90      

2.3 Regeringen och riksdagens beslut om Stekenjokkgruvan 

I en skrivelse den 29 augusti 1972 inbjöds Gränges AB, Boliden AB och LKAB att medverka 

om deltagande i Stekenjokkprojektet efter de riktlinjer som Stekenjokkutredningen 

presenterat. Avtalsförslaget handlade i korthet om ett ramavtal som omfattade en 

utarrendering av staten gruvrättigheter i Stekenjokk under minst en 20 års period, där 

förlängning av avtalet eventuellt skulle ske med 10 år i sänder.  91 En arrendeavgift skulle 

tillfalla staten på årlig basis som bestod av en grundavgift och tilläggsavgifter som varierade 

beroende på genomsnittspriset på zink och koppar samt genomsnittshalten på den årliga 

brutna råmalmens metallhalter. ”Väsentliga” intäkter skulle därför tillfalla staten först efter 

höga kopparpriser. Staten skulle eventuellt ge ett ekonomiskt bidrag till 

finansieringskostnaden för projektet.  Den årliga malmbrytningen skulle som minst uppgå till 

400 000 ton under avtalsperioden. Marken och de anläggningar som tidigare förts upp innan 

avtalet skulle ställa sig till bolaget eller bolagens förfogande eftersom ett samarbete mellan 

aktiebolagen inte uteslöts. 92  

Gränges AB valde i ett tidigt skede att tacka nej medan Boliden och LKAB visade sig var 

intresserade och lämnade in var sitt förslag på eventuell gruvdrift. Bolagen var inte 

intresserade att samarbeta och föreslog två olika verksamhetslösningar. Bolidens förslag 

följde de riktlinjer och krav som ställts upp av Stekenjokkutredningen och därefter 

ramavtalet, förutsatt att staten gick med på vissa andra villkor.93 LKAB föreslog att 

gruvkapaciteten endast skulle uppgå till en brytning av 200 000 ton per år som skulle minska 

anläggningskostnaderna och finansieringshjälpen från staten. Detta var utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv relativt gynnsamt eftersom Stekenjokkutredningen visat på 

att just den företagsekonomiska lönsamheten av projektet var osäker. Däremot skulle 

                                                                   
90 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 82 
91 Ett arrendeavtal skulle sedan komplettera ramavtalet för Stekenjokkgruvan på detaljnivå. Enligt 
departementschefen skiljde sig inte detta avtal särskilt mycket från det standardiserade utarrenderingsavtalet 
av statens gruvrättigheter som beslutades av riksdagsskrivelserna från 1932 och 1940. Arrendeavtalet behövde 
därmed inte behandlas av riksdagen förutsatt att ramavtalet godkändes av riksdagen.        
92 Proposition – 1973:53, s. 6–7 
93 Proposition – 1973:53, s. 8 
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sysselsättningen i gruvan minska samt de positiva effekterna av en högre sysselsättning. De 

ca 130–150 arbetstillfällen som Stekenjokkgruvan tidigare förutsatte skapas skulle därmed 

inte uppnås.94  

I proposition 1973:53 behandlas upptagandet av gruvdriften i Stekenjokk. I propositionen 

bekymrade sig departementschefen främst över två problem med statens inverkan som 

projektet medförde. Det första handlade om lönsamheten. Stekenjokkutredningen visade att 

den var tveksam utifrån företagsekonomiska kalkyler. Därför kunde det vara få företag som 

var intresserade av Stekenjokkprojektet till förmån för andra mer lönsamma projekt. Staten 

skulle i så fall behöva tillskjuta någon form av bidrag eller kompensation för att öka 

incitamentet att välja just Stekenjokkprojektet. Det andra problemet handlade om huruvida 

ett positivt samhällsekonomiskt nuvärde för samtiden skulle räcka till att motivera projektet. 

Nästan oavsett hur man vände och vred på projektet ansåg departementschefen att det 

trots allt var svårt att utesluta att någon eller några av de berörda parterna kunde drabbas 

av negativt, även om den totala samhällsekonomiska nyttan var positiv. De inblandade 

parterna som refererades till var staten, gruvföretaget, kommunen och arbetskraften. 

Departementschefen konstaterade att en samhällsekonomisk kalkyl endast kan utgöra ett 

komplement till övriga metoder för att besluta om uppstarten av ett projekt av Stekenjokks 

slag. Att starta ett sådant projekt för att skapa ökad sysselsättning behövdes sättas i kontrast 

med vad samhället i övrigt kunde göra för att öka sysselsättningen, menade 

departementschefen. Därefter konstaterade han likt Stekenjokkutredningen att en statlig 

insats var nödvändig för att få Stekenjokkprojektet till stånd.95                     

Departementschefen bedömde efter allmänna överväganden att Boliden hade den bättre 

lösningen. Det var framför allt en högre gruvkapacitet som talade för Bolidens förslag 

eftersom det skulle medföra högre sysselsättning samt positiva indirekta effekter till 

regionen. Malmkroppen skulle med den större brytningen bättre kunna tas till vara och 

anläggningarna skulle få en högre standard. Departementschefen såg Boliden som ett solitt 

gruvbolag med hög teknisk kompetens och erfarenhet, eftersom Boliden sedan tidigare 

bedrev lönsam gruvverksamhet i Aitik där företaget bröt malm med lägre metallhalter än 

vad som fanns i Stekenjokk. Bolidens villkor på staten såg departementschefen som rimliga. I 

                                                                   
94 Proposition – 1973:53, s. 8–9 
95 Proposition – 1973:53, s. 7–8 
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ramavtalet som sedan införskaffades mellan parterna presenterades huvuddelen utav dessa. 

För att täcka de totalt 130 miljoner kronor som Stekenjokkgruvan beräknades kosta, skulle 

staten bidra med ett kontant bidrag på 27 miljoner kronor och en garanti på lån upp till 100 

miljoner kronor, utan att Boliden behövde använda sig av egna säkerheter för upptagande av 

lånet. Statens gruvandelar arrenderades ut i 20 år till bolaget och för att ta del av bidraget 

och lånen krävdes det av Boliden att Stekenjokkgruvan stod helt färdig och i drift med en 

produktionskapacitet om minst 400 000 ton malm per år, innan den första juli 1979. 

Samtliga lån behövde Boliden betala tillbaka senast den 31 december 1995 plus eventuell 

ränta. Med tanke på detta skulle staten inte ta någon större risk förutsatt att Boliden inte 

drabbades av betalningssvårigheter.96  

Vad det gällde samhällsservice och samhällsutbyggnad i anslutning till gruvan föreslog 

departementschefen en speciell finansiering på ett bidrag om två miljoner kronor till 

kommunen i fråga. I övrigt skulle staten följa de riktlinjer som Stekenjokkutredningen 

presenterade rörande samhällsutbyggnad, vägnätet och service.  Med tanke på att det inte 

fanns några garantier på att gruvan skulle fortsätta vara verksam efter att avtalstiden löpt ut 

och malmreserven tagit slut efter 20 år, kunde inga statliga bostadslån godkännas.97 Det 

fanns en risk att samhället skulle tvingas lägga ner om inte malmreserven visade sig vara 

större än beräknat och. Återstående finansieringen av samhällsbygget hänvisade 

departementschefen till kommunal upplåning.98  

Av de 3,5 miljoner kronor som godkändes av riksdagen år 1971 för ytterligare prospektering i 

Stekenjokkområdet, återstod 1 785 000 kronor till SGUs förfogande i februari år 1973. 

Departementschefen menade att en statlig prospektering inte längre var nödvändig om 

gruvan nu skulle bli verklighet. Därför föreslog han som sista punkt i proposition 1973:53 att 

prospekteringen skulle upphöra och av de återstående medlen skulle LKAB ersättas med 

1 636 000 kronor för tidigare prospekteringar under åren 1969–1970.99  

Reaktionerna mot den ovannämnda propositionen kom från fyra motioner under 1973. Den 

mest kritiska motionen författades av partimedlemmar från Vänsterpartiet Kommunisterna 

                                                                   
96 Proposition – 1973:53, s. 8–9  
97 Även om departementschefen var säker på att drifttiden skulle förlängas som för de flesta andra gruvor. Han 
menade på att malmreserven ofta visade sig vara större än vad som först beräknats.  
98 Proposition – 1973:53, s. 10–11 
99 Proposition – 1973:53, s. 10–11 
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(VPK), som menade att avtalet med Boliden borde omedelbart brytas och ett nytt avtal 

instiftas med statliga LKAB. Det var LKAB som trots allt hade gjort mycket av 

prospekteringsarbetet under slutet av 60-talet och början av 70-talet så det skulle förfalla sig 

mest naturligt att gruvdriften sköttes av LKAB istället för att gynna Bolidens 

kopparmalmsmonopol. I samma motion ville VPK att berörda samebyar skulle ersättas 

bättre an vad staten dittills hade gjort.100 Politiker från Moderata Samlingspartiet och 

Folkpartiet yrkade lika så att renskötseln och lämplig ersättning bör utredas till följd av 

kommande gruvverksamhet i Stekenjokk.101   

Motionerna bevarades av näringsutskottet samma år. Angående avtalet med Boliden såg 

näringsutskottet ingen anledning att bryta avtalet. Näringsutskottets motivering grundades 

sig i att Boliden hade lång erfarenhet av kopparmalmsbrytning till skillnad från LKAB. Om 

LKAB skulle ansvara för exploateringen av Stekenjokkmalmen skulle bolaget med stor 

sannolikhet ändå bli tvungen att sälja malmen till Boliden för vidareförädling. Den mest 

rationella lösningen var att Boliden ansvarade för kopparmalmsbrytningen. Angående 

renskötseln och ersättning till Samebyar hänvisade näringsutskottet till att ersättningar hade 

utbetalats som senast år 1970. Det var ännu för tidigt att utreda om ytterligare ersättning 

men ramavtalet och arrendeavtalet mellan Boliden och staten skulle inte rubba samernas 

rätt.102                                                                

2.4 Uppstart och driftperiod  

Under samma år som avtalet mellan staten och Boliden tecknades påbörjades 

anläggningsarbetet i Stekenjokk. År 1976 stod gruvanläggningen och anrikningsverket redo 

för att sättas i drift, ca tre år innan senaste uppstart enligt ramavtalet.103 Malmen som skulle 

brytas i Stekenjokkgruvan kunde inte direkt fraktas till smältverk utan behövde genomgå 

anrikning, processen där malmen separeras från gråberget, för att undvika onödiga 

transporter av gråberg. Därför byggdes även ett anrikningsverk i närheten av gruvan.104 De 

totala kostnaderna uppgick till 170 miljoner kronor vilket var 40 miljoner kronor mer än vad 

som budgeterades.105 Malmkroppen visade sig dock vara komplicerad och svår att bryta 

                                                                   
100 Motion – 1973:1620, s. 1–4 
101 Motion – 1973:1622, s. 1–2 
102 Näringsutskottets betänkande – 1973:28 s. 4 
103 Näringsutskottets betänkande – 1986/87:43 s. 7 
104 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 3 
105 Näringsutskottets betänkande – 1986/87:43 s. 7 
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eftersom malmen låg flackt samt var kraftigt veckad. Detta innebar att Boliden fick bygga en 

ambitiös och komplicerad gruvanläggning där brytningen skedde genom flertalet metoder 

som rum- och pelarbrytning samt igensättningsbrytning.106  

Med anledning av detta dröjde det inte länge tills produktionskapaciteten i 

Stekenjokkgruvan behövdes höjas på grund av lönsamhetsskäl. Produktionshöjningen 

innebar en ökning av malmbrytningen med 200 000 ton per år till totalt 600 000 ton malm 

som bröts i gruvan årligen. 107 I proposition 1979/1980:100 framkommer det att 

produktionshöjningen inletts och att Boliden planerade ytterligare en ökning av 

produktionen. Detta motiverade regeringen och industridepartementet till att vilja göra 

ytterligare en insats för att öka malmbasen i Stekenjokk. Prospektering hade redan påbörjats 

i ett närliggande område för att djupundersöka den så kallade Levimalmen. I propositionen 

nämndes att djupundersökningar angående Stekenjokkmalmen skulle tas upp i ett senare 

skede.108 Återupptagandet av prospekteringen i Stekenjokk skulle snart bli ett faktum.   

Produktionsökningen innebar att gruvans livslängd förkortades avsevärt. I riksdagen 

debatterades den 11 december 1981 om staten skulle gå in och tillföra ytterligare resurser 

till gruvan genom utökad prospektering i Stekenjokk. Det debatterades om att ett snabbt 

ställningstagande måste fattas i Stekenjokkfrågan eftersom malmen kunde vara slut redan år 

1985 om inte malmbasen utökades. En fortsatt prospektering beskrevs som brådskande och 

högst aktuell för att undvika svår arbetslöshet i Vilhelmina kommun. Det var en fråga på liv 

och död eftersom hela samhället i den angränsade byn Klimpfjäll var beroende av 

gruvdriften i Stekenjokk.109 Totalt sysselsatte gruvan ungefär ett 170-tal personer. De flesta 

av arbetarna bodde med familjer i Klimpfjäll ca två mil bort. Det var just i Klimpfjäll som 

mycket av statens bidrag om två miljoner kronor för bostad- och samhällsuppbyggnad gick 

till via Vilhelmina Kommun. Det byggdes flerfamiljehus och lägenheter och vid slutet av 

gruvans epok fanns både skola, fritids, hotell, sporthall, postkontor, två affärer och en 

slalombacke. Som högst uppgick populationen i byn till ca 600 invånare under tidigt 80-tal.110 

                                                                   
106 https://wildernessroad.eu/sv/stekenjokkgruvan  
107 Näringsutskottets betänkande – 1986/87:43 s. 7 
108 Proposition – 1979/1980:100, s. 119–122 
109 Riksdagens protokoll – 1981/82:50, s. 193–196 
110 Nygren (1987), s. 10-14 

https://wildernessroad.eu/sv/stekenjokkgruvan
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Ett helt samhälle byggt kring Stekenjokkgruvan riskerade därmed att försvinna om gruvan 

lades ner.111         

I december 1981 kunde man se på SVTs Nordnytt att Boliden räknade med att malmen i 

Stekenjokkgruvan skulle vara slut innan år 1990 om det inte gjordes nya undersökningar. För 

att förlänga brytningstiden ville Boliden närmare undersöka ett område som låg söder om 

den aktuella malmfyndigheten eftersom SGU tidigare hade bekräftat att det fanns malm i 

området. Kostnaden skulle uppgå till ca 50 miljoner kronor vilket Boliden inte ansåg sig ha 

råd med, därför ville bolaget att staten skulle stå för finansieringen.112 I en motion till 

riksdagen i januari 1982 menade VPK att detta var ren utpressning av staten från Bolidens 

sida. Skattebetalarna skulle inte behöva bekosta en sådan satsning, även om det var viktigt 

att fortsätta gruvdriften utifrån en sysselsättningssynpunkt. 113       

Det skulle dock inte dröja länge tills riksdagen klubbade igenom ett investering- och 

utvecklingsprogram för gruv- och mineralindustrin. I en proposition från november 1982 

föreslog regeringen att investeringar var nödvändiga för att bättre kunna utnyttja Sveriges 

egna råvaruresurser. Därför satsade staten 300 miljoner kronor under de näst fem 

kommande åren för att stödfinansiera utökad prospektering i främst Norrbotten och försöka 

öka livslängden på Sveriges befintliga gruvor och mineralföretag.114 Finansieringsstödet 

skulle även komma att beröra Boliden och Stekenjokkgruvan. I slutet av år 1983 beviljades 

nämnden för statens gruvegendom (NSG) 42,7 miljoner kronor för att tillsammans med 

Boliden utföra en djupundersökning av Stekenjokkgruvan och ytterligare prospektering i 

området. Boliden blev även beviljade ett villkorslöst lån på 9,3 miljoner kronor för 

insatsen.115  

 

 

                                                                   
111 Hur stor indirekt sysselsättning Stekenjokkgruvan skapade är svårt att uppskatta på grund av att motstridiga 
uppgifter framkommit i källmaterialet. Men eftersom Klimpfjäll fick byggas upp från en liten by till ett samhälle 
på 600 invånare, torde siffran vara relativt hög. I dagsläget bor ca 130 personer i Klimpfjäll.     
112 Motion - 1981/82:439, s. 13 
113 Motion - 1981/82:439, s. 13 
114 Proposition – 1982/83:50, s 29  
115 Proposition – 1982/83:100, s. bil. 14, s. 8  
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2.4.1 Nedläggningen av Stekenjokkgruvan 

Malmbasen av utvinnbar malm i Stekenjokkgruvan beräknades uppgå till 2,8 miljoner ton år 

1985, 116 vilket innebar att om samma årsbrytning upprätthölls skulle gruvan vara ”tom” 

någon gång mellan år 1989–1990. Kort därefter aviserade Boliden om att bolaget var 

tvunget att skära ner på antalet anställda för att klara av driften.117 I början av 1986 

aviserade Boliden om att nedläggningen av Stekenjokkgruvan var aktuell. De låga 

malmpriserna sågs som den främsta förklaringen till beskedet. (För kopparprisets utveckling 

se Figur 1) Detta innebar att gruvan skulle läggas ner tidigare än vad som hade avtalats.118 

Aviseringen blev så småningom verklighet då det konstaterades i riksdagen i november 1986 

att gruvan kommer att läggas ner vid årsskiftet 1987-1988, om inte särskilda åtgärder för 

prospektering vidtogs snabbt.119 Samtidigt i november 1986 föreslog NSG att regeringen 

skulle pröva frågan om att staten skulle kunna säkerställa gruvdrift i Stekenjokk under år 

1988 med hjälp av regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska medel. Regeringen 

svarade genom att chefen för NSG skulle förhandla med Boliden om en förlängd och stegvis 

nedläggningstid, på grund av att Boliden ville lägga ner gruvan snabbt och räknade med en 

avvecklingstid på 6 månader. I februari 1987 aviserade företaget om varsel av 170 stycken 

anställda i Stekenjokk. Under förhandlingstiden i april 1987 presenterade NSG resultatet av 

den djupundersökning som gjordes i Stekenjokkgruvan några år tidigare. NSG tillsammans 

med Boliden konstaterade att det inte fanns mer malm i gruvan som var lönsam nog att 

bryta. Förhandlingarna resulterade i att Boliden inte var intresserad att gå med på 

regeringens krav om en förlängd nedläggningstid. Näringsutskottet tyckte att Bolidens 

agerade och ställningstagande var anmärkningsvärt eftersom företaget inte ville ta ansvar 

för sina anställda. Men det var fortfarande staten som stod som ägare till gruvan och Boliden 

var endast arrendator. Detta kan vara en bidragande orsak till varför Boliden formellt sa nej 

till att hjälpa de arbetslösa gruvarbetarna eller Vilhelmina Kommun i ett pressmeddelande 

den 22 maj 1987. Näringsutskottet förutsatte att regeringen skulle hitta en annan lösning för 

att förlänga nedläggningen eller hitta ett annat företag som var villig att ta över gruvdriften i 

Stekenjokk.120    

                                                                   
116 Näringsutskottets betänkande – 1986/87:43 s. 7 
117 Riksdagens protokoll – 1985/86:104, s. 166 
118 Riksdagens protokoll – 1986/87:3, s 54 
119 Riksdagens protokoll – 1986/87:22, s 30 
120 Näringsutskottets betänkande – 1986/87:43 s. 7–10 
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Regeringen lyckades inte hitta något företag som ville ta över gruvdriften men lyckades till 

slut förlänga livslängden på gruvan i ungefär ett år till november 1988, då den lades ner.121 I 

slutet av juni 1987 beslutade regeringen om beredskapsarbete och särskilda 

arbetsmarknadspolitiska medel till förmån för andra gruvnedläggningar i Västerbotten i 

bland annat Lycksele kommun och Vilhelmina kommun. Totalt uppgick bidraget på 100 

miljoner kronor varav 28,5 miljoner kronor gick till arbetsmarknadspolitiskt stöd för 

nedläggningen av gruvan i Stekenjokk. Mycket av medlen planerades gå till att rusta upp 

flygfält och stödja reguljär flygtrafik i kommunerna.122 I januari 1989 hade ca 200 personer 

blivit arbetslösa till följd av nedläggningen av gruvan och då hade inte den indirekta 

arbetslösheten tagits i beaktning.123   

Efter att gruvan inte längre gick att rädda ändrade regeringen strategi för att stimulera 

näringslivet i Vilhelmina Kommun. I slutet av år 1987 tillsatte regeringen en utredning för att 

stärka turistnäringen i Klimpfjäll/Stekenjokkområdet. Under tiden som gruvan var aktiv hade 

till och med en slalombacke byggts i Klimpfjäll och nu ville staten utreda om det gick att få till 

stånd ett bärkraftigt projekt inriktat på turism istället för gruvverksamhet i området. Skulle 

utredningen visa på att ett turistprojekt var bärkraftigt i Stekenjokk, var regeringen beredd 

att bevilja ett lokaliseringsbidrag på 25 miljoner kronor till projektet.124  

Vad utredningen resulterade i får ligga till grund för fortsatta studier och kommer därmed 

inte behandlas i denna uppsats. Härnäst följer en skildring av ett liknande statligt projekt 

som var aktuellt samtidigt som Stekenjokkfrågan var aktuell, nämligen Stålverk 80. 

 

 

 

 

 

                                                                   
121 Riksdagens protokoll – 1987/88:11, s. 138 
122 Proposition – 1987/88:100, s. 28 och bil. 14 
123 Motion – 1988/89:516 
124 Proposition – 1987/88:64, s. 17 
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3. Stålverk 80 

Stålverk 80 var ett samtida statligt investeringsprojekt som Stekenjokkgruvan. I korthet gick 

projektet ut på att det statliga stålverket Norrbottens Järnverk AB (NJA) i Luleå ville bygga ett 

nytt stålverk, fast i stor skala. NJA hade inte ha råd att finansiera miljardprojektet själv, utan 

bad därför staten om finansiell hjälp. Själva namnet Stålverk 80 kommer ifrån att stålverket 

planerades färdigställas år 1980, men de lovande planerna förändrades snabbt.  

3.1 Initiering av Stålverk 80 

Bakgrunden till stålverk 80 grundade sig i att under 60-talet och början av 70-talet hade 

Östeuropa övergått till att importera stål. Följden av detta kunde leda till att Europa och 

världen skulle stå inför en akut stålbrist. NJA såg detta som ett strategiskt gynnsamt läge för 

öka den svenska exporten av handelsstål. Företagsledningen inom NJA hade sedan tidigare 

haft kontakt med de ledande ståltillverkarna i Europa, vilka flera visat på ett mycket stort 

intresse av stål från Luleå.125 NJA hade under 60-talet visat på dålig lönsamhet men efter en 

finansiell rekonstruktion och förändrad marknadsinriktning samt administration år 1970 gick 

företaget in i ett expansivt skede. Under samma år gjordes också en stor utbyggnad av 

stålverket som bland annat tredubblade årsproduktionen av råjärn och fördubblade 

produktionen av råstål. NJAs investeringsprogram gick under namnet IP 70 och utbyggnaden 

av stålverket kostade 550 miljoner kronor som finansierades med hjälp av statligt stöd.126  

NJAs expansiva skede samt den förväntade internationella stålbristen låg bakom tankarna 

om ett nytt stålverk i Luleå. Projektet planerades bli den största satsningen någonsin inom 

svensk industrihistoria. Planerna tog form efter att en utredning internt tillsattes inom NJA 

under början av 1973. På en konferens om de mellansvenska brukens framtid i Kristinehamn 

den 3 februari 1973 höll Wilhelm Haglund, som tidigare suttit som ledamot i NJA, ett 

föredrag om hur ökad export och minskad import av förädlad malm kunde förbättra den 

svenska handelsbalansen och skapa sysselsättning i Norrland och Bergslagen. Det fanns 

alltså både företagsekonomiska och samhällsekonomiska skäl för att bygga ett nytt stålverk i 

Luleå. Det var främst i Luleå som Haglund ansåg att malmtillgångarna kunde förädlas i större 

utsträckning för sedan vidare export. Dessa idéer hade Haglund diskuterat med NJAs 

dåvarande Vd John Olof Edström vilket sågs som början av planerna som senare resulterade i 

                                                                   
125 Jonsson, (1990), s. 182–184 
126 Proposition - 1973:64 
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projektet Stålverk 80. 127 Idéerna mottogs positivt av bland annat Metalls ordförande Bert 

Lundin som medverkade på konferensen. Ökad förädling av malmen samt ökad export av 

handelsstål i Luleå kunde ge stora företags- och samhällsekonomiska vinster, uttalade 

Edlund sig om i tidskriften Metallarbetaren kort efter konferensen.128  

Endast tre veckor därefter påbörjade Edström tillsammans med en arbetsgrupp från NJA 

utreda möjligheterna med ett nytt stålverk i Luleå. Projektet fick först namnet 

Börstskärsstålverk 80 men ändrades senare till Stålverk 80. Det nya stålverket skulle 

ursprungligen byggas fristående från NJA och planerades bli en mycket stor satsning med 

bland annat en årlig råstålsproduktion på 9 miljoner ton, vilket kan jämföras med Sveriges 

totala råstålsproduktion år 1972 som då var 5,3 miljoner ton. Stålverket skulle byggas i två 

etapper där den första etappen planerades påbörjas 1981 och stå klart 1984, den andra 

etappen förväntades påbörjas 1986 och skulle stå klart 1989. Totalkostnaden i 

Börstskärsstålverksutredningen uppgick till ca 3,8 miljarder kronor i 1973 års penningvärde. 

Fram till maj 1973 fortsatte intensivt utredningsarbete inom NJA och deras analyser visade 

på bra lönsamhet i projektet. I juni 1973 presenterade Edström resultatet till regeringen. 

Investeringskostnaderna hade då ökat till ca 4,7 miljarder för att färdigställa de båda 

etapperna. Stålverket beräknades skapa 2100 arbetstillfällen i första etappen och något färre 

i den andra etappen. 129 

3.2 Beredningsarbetet med Stålverk 80 

Den socialdemokratiska regeringen ställde sig positiv till planerna som Edström 

presenterade och såg projektet som en politisk fördel inför det stundande valet. Dåvarande 

utrikesminister Krister Wickman var emellertid tveksam till NJAs planer och ifrågasatte om 

det verkligen fanns en marknad för att exportera merparten av de tillverkade ämnena, som 

utredningen pekade på var möjligt. Endast en bråkdel av den totala produktionen 

beräknades säljas på den inhemska marknaden varav resterande skulle exporteras. Detta 

skulle till och med enligt NJA leda till en avsevärd förbättring av den svenska 

handelsbalansen.130 Men det var bråttom att sätta planerna i verket på grund av det 

ekonomiska läget i Sverige. Det var viktigt att fatta ett snabbt beslut om projektet skulle 

                                                                   
127 Jonsson (1990), s. 184–185 
128 Metallarbetaren, 1973/10 
129 Jonsson (1990), s. 186–187 
130 Jonsson (1990), s. 187 



39 
 

realiseras eller inte eftersom 1973 rådde fortfarande högkonjunktur i Sverige. De enorma 

investeringarna som behövdes för att finansiera stålverket behövdes göras  under stundande 

lågkonjunktur så att Stålverk 80 kunde stå klart efter att konjunkturen vänt uppåt igen.131 

Det gällde alltså att pricka in Stålverk 80 efter den dåvarande keynesianska politiken som 

fördes av regeringen och gick ut på att investera i lågkonjunktur och spara i högkonjunktur.               

Allmänheten uppmärksammade om Stålverk 80 under sommaren 1973 efter att planerna 

läckte ut till pressen. De egentliga lösa skisser och idéer som projektet var, framstod som ett 

färdigt koncept som inom snar framtid skulle börja byggas.132 Detta ökade förväntningarna i 

Norrbotten från allmänheten och politiker ville skynda på utredningsarbetet, vilket satte 

press på utredarna inom NJA. Stålverk 80 förvandlades därefter till en högst politisk fråga.133  

Regeringen beslutade att industridepartementet skulle hjälpa till med utredningsarbetet 

gällande marknadsförutsättningarna, konsekvenserna för övrig svensk stålindustri samt de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av Stålverk 80. 134 Under hösten 1973 lämnade 

regeringen besked om att Statsföretag AB skulle bidra med statlig finansiell medverkan i 

projektet tillsammans med NJA. Utifrån marknadsundersökningarna ansågs Stålverk 80 ha 

potential att sälja de planerade ämnena utomlands då bland annat stålverk i Tyskland 

räknade med en stundande stålbrist. I slutet av 1973 lades fler detaljer fram till regeringen 

där NJA och Statsföretag AB räknat med att Stålverk 80 skulle kunna ge direkt sysselsättning 

till 2300 personer efter projektet färdigställts och ytterligare 2000 indirekta arbetstillfällen. 

Anläggningskostnaden uppgick till 2.7 miljarder kronor och man räknade sälja en halv miljard 

ton ämnen inom Sverige varav ca 3,5 miljarder ton skulle exporteras. 135  

I januari 1974 färdigställdes utredningsarbetet som NJA bedrivit. Resultatet av utredningen 

visade på att färdigställandet av Stålverk 80 kunde stå klart redan år 1979 under 

förutsättning att alla viktiga beslut fattades under år 1974. Totalkostnaden uppgick till 4,6 

miljarder kronor och investeringskostnaden till 2,7 miljarder kronor som beräknades vara 

återbetald redan år 1986. Gällande finansieringen beräknades 800 miljoner kronor inbringas 

                                                                   
131 Jonsson (1990), s. 187-188 
132 NSD, 11/7 1973 
133 Jonsson (1990), s. 187 
134 Varav nationalekonomen Peter Bohm, som utförde den samhällsekonomiska kalkylen av 
Stekenjokkprojektet, även arbetade med de samhällsekonomiska konsekvenserna av Stålverk 80.   
135 Jonsson (1990), s. 189 
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i form av aktieägartillskott, 1,45 miljarder kronor i lokaliseringsstöd, varav bidrag på 250 

miljoner kronor och återstående kapital av statslån.136 Diskonteringsräntan sattes till 8 

procent vilket motsvarade samma räntesats som användes i Stekenjokkprojektet några år 

tidigare.137    

De samhällsekonomiska konsekvenserna av ett nytt stålverk i Luleå tydde på goda 

förutsättningar. Utredarna konstaterade att en samhällsekonomisk bedömning av Stålverk 

80 kunde göras utifrån en ren företagsekonomisk kalkyl. Handelsbalansen beräknades 

förbättras med minst 1 miljard kronor per år utifrån den försäljningsstrategi som 

utredningen presenterade.138 Sysselsättningen i Luleå skulle kraftigt öka med länkeffekter till 

annan industri i regionen. LKAB som till stor del skulle försörja stålverket med järnmalm 

beräknades trygga sin försäljning. Stålverk 80 skulle även producera så mycket energi att det 

stålverket beräknades bli självförsörjande och produceras ett visst överskott. Stålverkets 

miljöpåverkan bedömdes som låg eftersom stålverket planerades byggas utanför bebyggelse 

vid kusten. För att få en uppskattning om hur stort stålverket skulle bli, beräknads själva 

industriområdet uppgå till en yta som motsvarade ca 400 fotbollsplaner. 300 fotbollsplaner 

låg under vatten men planerades fyllas igen med 15 miljoner kubikmeter sand.139   

NJAs kalkyler och prognoser kritiserades av näringspolitiska rådet i februari 1974, därpå de 

menade att Stålverk 80 inte kunde motiveras utifrån sysselsättningspolitiska skäl eller utifrån 

argumenten att projektet förbättrar den svenska handelsbalansen. Stålverk 80 kunde 

motiveras utifrån företagsekonomiska kriterier menade näringspolitiska rådet. En av de 

största kritikerna till Stålverk 80 var LKABs VD Arne S Lundberg som menade att 

malmleveranserna till det nya stålverket skulle negativt påverka deras relationer med sina 

största kunder i Västtyskland och Belgien. Ett antal anställda inom Statsföretag AB hade 

arbetat med planerna på Stålverk 80 ställde sig också kritiska hela satsningen. Lönsamheten 

skulle troligtvis visa sig bli mindre än NJA hade beräknat på grund av att NJA utgått från 

historiska priser i sina beräkningar och inte troliga framtida priser. Statsföretag ABs 

dåvarande VD Per Sköld var en av dessa personer och ställde sig mycket kritisk till projektet. 

Stålverk 80 skulle störa intrimningen av det redan etablerade stålverket i Luleå, som nyligen 

                                                                   
136 Jonsson (1990), s. 192–193 
137 Mattson (1985), s. 503 
138 Bohm (1978), s. 126–133 
139 Jonsson (1990), s. 192–194 
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hade rekonstruerat för miljontals kronor. Sköld ansåg att planerna därför borde skjutas på 

framtiden eftersom Stålverk 80 varken kunde motiveras finansiellt, företagsekonomiskt eller 

samhällsekonomiskt. Sköld fick dock se sig besegrad eftersom Statsföretag ABs styrelse var 

övervägande positiv till det nya stålverket i Luleå. Förutsatt att staten hjälpte till med 

finansieringen bedömde Statsföretag AB att Stålverk 80 var lönsamt att genomföra.140    

3.3 Regeringen och riksdagens beslut om Stålverk 80 

Den 15 mars 1974 behandlades Stålverk 80 på regeringsnivå. I proposition 1973:64 ställde 

sig departementschefen positiv till planerna på det nya stålverket och ansåg att NJA samt 

Statsföretag ABs undersökningar och analyser räckte för att motivera projektet.  

Departementschefen påpekade att Stålverk 80 låg i linje med statsmaktens 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att öka sysselsättningen i Norrland, likt som i frågan 

angående Stekenjokkgruvan. Under byggnadstiden mellan 1974–1979 fanns det potential att 

skapa 3000 arbetstillfällen och efter att Stålverk 80 färdigställts skulle 2300 personer ha 

arbete i det nya stålverket. Med anledning av detta hemställde departementschefen att gå 

med på NJAs riktlinjer till riksdagen, samt att staten skulle bidra med lån på 1,3 miljarder 

kronor och teckna aktier för totalt 700 miljoner kronor, uppdelat på 175 miljoner kronor 

årligen i 4 år i Statsföretag AB. NJA fick bidra med 25 procent av totalkostnaderna på 4,6 

miljarder kronor.141                   

Fram tills beslutsfattandet om Stålverk 80 i riksdagen den 28 maj 1974 presenterades 

ytterligare utredningar av bland annat Industriförbundet som visade på en rad av de 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska argument inte höll som NJA tidigare motiverat 

Stålverk 80 med. Sammanfattningsvis handlade utredningarna om att det 

företagsekonomiska resultatet av Stålverk 80 och de samhällsekonomiska konsekvenserna 

inte var tillräckligt övertygande för att motivera projektet. Det gick inte att vända ett 

företagsekonomiskt olönsamt projekt till att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Endast om den 

företagsekonomiska lönsamheten i Stålverk 80 översteg de alternativa investeringarna inom 

landet kunde projektet motiveras, vilket det inte gjorde enligt Industriförbundets utredare.  

Ett huvudargument av NJA gick ut på att Stålverk 80 skulle skapa en regional 

sysselsättningsökning. Detta menade utredarna var helt fel eftersom det redan fanns tydliga 

                                                                   
140 Jonsson (1990), s. 198–200 
141 Proposition - 1973:64  
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indikationer på en obalanserad arbetsmarknad i Norrbotten, där sysselsättningsgraden i 

Norrbotten understeg genomsnittet för Sverige. I Luleå däremot rådde det snarare brist på 

arbetskraft och etableringen av Stålverk 80 i Luleå skulle därför stärka denna obalans. De 

sysselsättningsskapande effekterna hade NJA, enligt Industriförbundet, kraftigt överdrivit.142              

Den 28 maj 1974 var det dags för riksdagen att fatta beslut om stålverk 80. Vid 

omröstningen var samtliga partier för projektet utom det Moderata Samlingspartiet som 

ställde sig något kritiska till planerna angående Stålverk 80. Enligt Henning och Jonsson var 

det främst de positiva samhällsekonomiska motiven som NJA tillsammans med Statsföretag 

AB och Industridepartementet presenterat som blev avgörande för det positiva beslutet. 

Eftersom vid 1974 rådde jämviktsriksdag med ett kommande nyval, vågade inget parti 

utmåla sig som motståndare till Stålverk 80 med tanke på de arbetstillfällen anläggningen 

skulle skapa. Stålverk 80 fick därmed klartecken.143      

3.4 Grusade planer 

Kort efter riksdagens godkännande av Stålverk 80 förvärrades den ekonomiska situationen 

för NJA. Den redovisade förlusten 1974 uppgick till 27 miljoner kronor för bolaget, vilket var 

drygt 9 miljoner kronor mer i förlust än året innan. Produktionen låg 29 procent under 

budget och orderingången låg 9 procent under vad som hade budgeterats av NJA. Innan 

utgången av 1974 stod det snart klart att kostnaden för stålverk 80 skulle kraftigt överskrida 

de 4,6 miljarder kronorna som tidigare budgeterats.144 Vice ordförande för Moderata 

Samlingspartiet Staffan Burenstam Linder ställde sig mycket kritisk till Stålverk 80 och i en 

interpellationsdebatt i januari 1975 menade han att NJA hade lyckats gå med förlust år 1974 

samtidigt som ”alla världens stålföretag visade rekordvinster”.145 Burenstam-Linder trodde 

därmed att Stålverk 80 skulle kosta uppemot 7 miljarder kronor att färdigställa.146 

Under våren 1975 gjorde NJA en ny utredning angående Stålverk 80 utifrån ett uppdaterat 

kostnadsläge, konjunkturläge och en eventuell senareläggning av etapp två. Utredningen 

visade på en lönsamhetsminskning på ca 2–3 procentenheter och en förhöjd totalkostnad till 

ca 5,5–6 miljarder kronor. Detta motsvarade en kostnadsökning på över en miljard kronor 

                                                                   
142 Jonsson (1990), s. 202–204 
143 Henning (1980), s. 66 och Jonsson (1990), s. 209–210 
144 Jonsson (1990), s. 214–215 
145 Riksdagens protokoll 1975:13, s.34-35 
146 Riksdagens protokoll 1975:13, s.35 
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mer än vad som ursprungligen budgeterades 1973. Men trots ett försämrat konjunkturläge 

för stålprodukter, NJAs förvärrade ekonomiska situation och höjda kritiska röster från det 

Moderata Samlingspartiet, stod riksdagen enig i sitt beslut att fortsätta med Stålverk 80 efter 

en omröstning i riksdagen den 22 maj 1975.147  

I juni samma år togs det första symboliska spadtaget efter att regeringen beviljat 

igångsättningstillståndet till Stålverk 80. Efter sommaren 1975 hade efterfrågan på svenskt 

handelsstål försämrats ytterligare och orderingången för de svenska handelsstålverken låg 

25 procent lägre än 1974. Dessutom planerade Europeiska Gemenskapen (EG) en 

neddragning av stålproduktionen med 30 procent under andra halvan av 1975. Den 

ekonomiska situationen för NJA blev allt mer alarmerande eftersom orderingången låg hela 

40 procent under budget och faktureringen 35 procent för perioden januari och augusti. 

Detta gav en nettoförlust på 76,3 miljoner kronor för bolaget.148 Samtidigt reviderades 

kostnaderna för Stålverk 80 i en ny kalkyl där NJA konstaterade att kapitalbehovet för 

projektet uppgick till 9 miljarder kronor i 1975 års penningvärde. Kostnadsökningen berodde 

främst på för lågt uppskattade miljökostnader och omfattningen av infrastrukturen kring 

stålverket enligt styrelsen i NJA. Vid utgången av 1975 redovisade NJA en förlust på drygt 

140 miljoner kronor vilket skulle komma att drabba planerna för Stålverk 80. Detta innebar 

att Statsföretag AB skulle bli tvunget att täcka NJAs förlust för budgetåret 1975–76 om 

Stålverk 80 skulle byggas enligt den ursprungliga planen. Annars skulle NJA redovisa en 

enorm förlust 1976.149 

Händelseförloppet ovan ledde fram till att drastiska åtgärder behövdes ta till för att 

stabilisera Stålverk 80 igen men efter att viktiga personer inom NJA och Statsföretag börjat 

lämna projektledningen för Stålverk 80, såg framtiden mörk ut. De positiva 

samhällsekonomiska effekterna som tidigare spelade en avgörande roll för motiveringen av 

projektet, bedömde Statsföretag AB nu som ringa. Mervärdet för den stigande 

sysselsättningen i Luleå beräknades endast uppgå till 500 miljoner kronor vilket inte kunde 

täcka det företagsekonomiska underskottet på 4,8 miljarder kronor. Detta redovisade 

utredare inom Statsföretag AB i början av 1976. Det låga positiva värdet för 

                                                                   
147 Jonsson (1990), s. 218–221 
148 Jonsson (1990), s. 223–224 
149 Jonsson (1990), s. 229–230 
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sysselsättningsökningen berodde troligtvis på att den ändå skulle stiga i Luleå utan Stålverk 

80s tillkomst. Arbetskraften skulle sannolikt inte heller komma från inom länet, utan behöva 

rekryteras utanför Norrbotten.150  

Vid mitten av 1976 stod det mer eller mindre klart att Stålverk 80 inte längre kunde 

motiveras, varken utifrån företagsekonomiska eller samhällsekonomiska grunder. Dessutom 

innebar stålkrisen att efterfrågan på NJA produkter kraftigt minskat samtidigt som priserna 

föll och prognoser visade inte på några förbättringar inom de närmaste åren.151  

Statsföretag ABs VD Per Sköld informerade statsminister Olof Palme i mitten av augusti att 

kostnaden för Stålverk 80 skulle landa på mellan 15 till 20 miljarder kronor i 1976 års 

penningvärde. Sköld avrådde statsministern att fortsätta med projektet men eftersom 

Stålverk 80 var en strategisk fråga inför valet 1976, inte minst i Norrbotten, trodde 

regeringen fortfarande på det nya stålverket. Detta räckte emellertid inte för att behålla 

regeringsmakten. Innan valet hade det kritiska läget inom NJA lett till att en rekonstruktion 

av bolaget var nödvändigt, till en kostnad på 1,8 miljarder kronor. Detta meddelade Per 

Sköld den borgliga regeringen en kort tid innan valet. Regeringen tillsatte en utredning för 

att ta reda på om det fanns tillräckliga marknadsförutsättningar för att motivera 

fortsättningen av Stålverk 80. Sent in på sommaren 1976 konstaterades att 

förutsättningarna saknades. Resultatet fördes vidare till NJAs styrelse och på deras 

styrelsemöte i oktober beslutade NJA om att skjuta Stålverk 80 på framtiden för att 

prioritera de akuta strukturella och finansiella svårigheterna inom bolaget. NJA ställde sig 

positiva till att återuppta Stålverk 80 i framtiden men idag kan man konstatera att några 

sådana planer aldrig kom till skott. Det faktiska resultatet av Stålverk 80 ledde endast fram 

till en enorm tomt som idag ligger i anslutning till NJA i Luleå.152   

  

                                                                   
150 Jonsson (1990), s. 232–233 
151 Jonsson (1990), s. 240 
152 Jonsson (1990), s. 244–247. Vid utgången av 1976 konstaterade Statsföretag AB att NJA:s sammanlagda 
förluster uppgick till ca 900 miljoner kronor. 
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4. Analys och tolkning 

Härefter följer ett avsnitt där olika förklaringsfaktorer närmare undersöks som kan ha 

påverkat statens beslut att investera i Stekenjokkgruvan och delvis Stålverk 80. I avsnittet 

behandlas först samhällsekonomiska förklaringsfaktorer som grundar sig i den samtida 

regionalpolitiken under 60- och 70-talet. Därefter följer en genomgång av 

företagsekonomiska motiv som staten hade för att realisera båda projekten. Ett särskilt 

fokus läggs på Stekenjokkgruvan och betydelsen av kopparprisets utveckling.        

4.1 Statens samhällsekonomiska motiv för att realisera Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 

Det fanns liknande motiv för staten att aktualisera både Stekenjokkgruvan och Stålverk 80. 

Inget av projekten kunde drivas igenom utan statligt stöd, i och med att Stekenjokkgruvan 

beräknades bli ett företagsekonomisk osäkert projekt. Därför skulle det bli mycket svårt att 

få ett privat företag, utan finansiellt stöd från staten, att ta upp gruvdriften. Utan det statliga 

stödet konstaterade Stekenjokkutredningen år 1972 att en gruva troligtvis aldrig skulle 

komma till stånd. Liknande argument fördes i riksdagen angående Stålverk 80. NJA hade inte 

råd att själva finansiera kostnaden, därför behövdes ett statligt stöd om stålverket skulle 

byggas.  

Varför hade staten ett intresse av att starta en potentiellt olönsam gruva och investera i det 

mycket kostsamma Stålverk 80? I Stekenjokkgruvans fall grundar sig svaret i att de 

samhällsekonomiska effekterna visade på ett positivt resultat eftersom gruvan skulle skapa 

betydande sysselsättning i Norrlands inland, en region som under tidigt 70-tal led av hög 

arbetslöshet och utflyttning. De samhällsekonomiska konsekvenserna övervägde därmed 

den osäkra lönsamhetsprognosen. Detta kan ses som ett starkt motiv för staten att stötta 

Stekenjokkgruvan. På liknande sätt var de samhällsekonomiska konsekvenserna av Stålverk 

80 avgörande när riksdagen beslutade om att finansiellt stötta projektet år 1974.153 NJA 

beräknade skapa 2300 direkta arbetstillfällen och desto fler indirekta arbetstillfällen tack 

vare Stålverk 80. Alltså, en optimal åtgärd för att skapa sysselsättning i Norrland. Därför var 

det få politiker som vågade ställa sig kritiska till planerna på Stålverk 80 inför riksdagsvalet år 

1973. Situationen förändrades emellertid efter att Statsföretag AB år 1975 konstaterade att 

                                                                   
153 Stålverk 80 beräknades även vara ett lönsamt projekt för staten eftersom Stålverk 80 i ett tigit skede 
förväntades förbättra Sveriges handelsbalans men redan år 1974 förändrades den uppfattningen av bland 
annat industriförbundets utredare som motbevisade NJA:s beräkningar.    
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dessa positiva samhällseffekter inte övervann de skenande kostnaderna som projektet 

medförde.  

Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 motiverades alltså båda utifrån samhällsekonomiska 

grunder. Hur kunde samhällsekonomiska motiv övertyga politiker att vilja investera statens 

pengar i potentiellt olönsamma och kostsamma projekt? Svaret på den frågan återfinns 

bland annat i den samtida regionalpolitiken. Därför kommer avsnitt 4.1.1 överskådligt 

redogöra för den regionalpolitiska debatten som fördes under 60- och 70-talet för att 

därefter i avsnitt 4.1.2 återkoppla till Stekenjokkgruvan samt Stålverk 80.             

4.1.1 Regionalpolitisk översikt under 60- och 70-talet  

Riksdagen fattade beslut om statligt stöd för både Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 under 

nästan samma år, 1973 respektive 1974. Den regionalpolitiska debatten under 70-talets 

första hälft var sannolikt en nyckel för att förstå varför staten satsade mångmiljonbelopp i 

dessa projekt. 

Redan under 60-talet prioriterade politiken ekonomisk tillväxt och omfördelning genom 

lokaliseringspolitik, där den sistnämnda politiken gick ut på att försöka jämt fördela folkets 

konsumtionsmöjligheter och rättigheterna att kunna bo och verka på lika villkor vart som 

helst i Sverige. Det var 1964 som den nya sortens lokaliseringspolitik introducerades. För att 

upprätthålla både ekonomisk tillväxt och möjligheten att kunna bo samt verka på villkor 

krävdes det en balansgång mellan rörligheten på arbetsmarknaden och nivån av 

lokaliseringsstöd. En rörlig arbetsmarknad var nödvändig för att uppnå ekonomisk tillväxt 

samtidigt som lokaliseringsstödet skulle motverka utflyttning från landsbygden. Tilltron på 

social ingenjörskonst tillsammans med en hög grad av planeringsoptimism präglade Sverige 

vid den här tiden. Samhället ansågs vara starkt nog att vrida utvecklingen i önskvärd riktning 

vilket i stort sätt gick ut på att flytta industrin dit där folk ville bo.154  Det var just från 

investeringar inom industrisektorn som den ekonomiska tillväxten ansågs ha störst möjlighet 

att kunna fortsätta växa. Den andra halvan av 60-talet fram till 1970 kännetecknades av en 

nedgångsfas inom de så kallade ”skogslänen” Värmland, Dalarna och samtliga Norrlandslän 

eftersom nästan 50 000 arbetstillfällen försvann därifrån. Under de sista åren på 60-talet och 

                                                                   
154 Ds: 1999:50 Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 86–87 
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början av 70-talet inleddes därför en näringspolitisk offensiv som gick ut på satsningar inom 

ökat statligt företagande och en statlig investeringsbank.155  

I början av 70-talet ökade kravet på en effektiv regionalpolitik samtidigt som tron på att 

samhället kunde styra dess utveckling levde kvar. Målet med regionalpolitiken fastställdes i 

den så kallade ”Sverige-planen” som lanserades i en proposition 1972.156 Där framkom det 

att syftet med regionalpolitiken var att tillfredsställa människors behov och önskemål. 

Regionalpolitiken förändrades alltså från att främja ekonomisk tillväxt till att förbättra vissa 

gruppers välfärd.157 Denna helomsvängning berodde på att man tog 60-talets höga 

tillväxtsiffror nästan för givet med argumenten att den ekonomiska tillväxten skulle fortsätta 

växa så länge det fördes en keynesiansk ekonomisk politik. Sverige-planen innebar också att 

staten skulle påverka besluten inom näringslivet i större utsträckning än tidigare och 

därigenom påverka den ekonomiska utvecklingen. För att lyckas med det behövde staten 

involveras tidigare i processen, redan under planeringsfasen, då viktiga beslut fattades inom 

näringslivet.158 Kunskapsunderlaget för samtliga statliga investeringar började baseras på 

samhällsekonomiska överväganden snarare än företagsekonomiska. Spridningseffekter blev 

också allt mer prioriterade i beslut om statliga industriinvesteringar. Exempelvis skulle en 

sådan investering i Västerbottens inland inte endast föra med sig nya arbetstillfällen specifikt 

relaterade till själva investeringen i sig, utan även skapa positiva spridningseffekter till hela 

regionen.159  

Den stigande arbetslösheten i Norrlands inland från mitten av 60-talet kan också förklaras av 

den samtida arbetsmarknadspolitiken. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen 

upprätthöll solidarisk lönepolitik under 70-talet med budskapet lika lön för lika arbete. En 

konsekvens av de minskade skillnaderna i lönenivåer blev emellertid att skillnaderna i 

företagens vinstnivåer ökade. Därmed ökade efterfrågan på arbetskraft i de vinstrika 

företagen som expanderade. Det fanns för tiden få vinstrika och expanderande företag i 

Norrlands inland. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att skapa en rörlig 

                                                                   
155 Ds: 1999:50, Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 88 
156 Ds: 1999:50, Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 88-89 
157 Ds: 1999:50, Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 89  
158 Ds: 1999:50, Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 88 
159 Spridningseffekterna i form av ökad sysselsättning inom andra industrigrenar och ökad handel av 
konsumtionsvaror värderades högt under beslutsfattandet av både Stekenjokkgruvan och Stålverk 80.   
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arbetsmarknad gick till exempel ut på att ge flyttbidrag till expansiva regioner. 

Kombinationen av dessa effekter bidrog till en utflyttning från Norrlands inland.160  

Kritiska röster höjdes mot den nya regionalpolitiken inom den Nationalekonomiska 

institutionen i början av 70-talet. De menade bland annat att regionalpolitikens mål borde 

vara att ta hänsyn till enskilda individers önskemål genom att undvika långa flyttningar, 

reducera dold arbetslöshet och stoppa storstädernas tillväxt.161 Åsikterna delades med Erik 

Bylund som var Umeå Universitets första professor i geografi. Han tillägnade en stor del av 

sin forskning med särskilt fokus på glesbygden och avbefolkningen i norra Norrland. Bylund 

kritiserade den förda regionalpolitiken redan 1966 då han formulerade 

”Glesbygdsproblemet-Norrlandsproblemet. Några synpunkter”.162 Bylund menade att det 

fanns två typer av problem som särskilt berörde Norrland. Det första var 

glesbygdsproblemet som handlade om att i de glesaste av orter Norrland närmade sig 

befolkningsmängden tröskelvärdet för grundläggande service. Det fanns även ett 

landsdelsproblem som Bylund konstaterade berodde på 60-talets utflyttningsström från 

inlandet till mer centrala orter. 163 Städerna gynnades med en växande offentlig sektor och 

effektiviseringar av branscher. Om den fortsatta befolkningsminskningen i glesbygden skulle 

fortsätta menade Bylund att Norrland skulle bli särskilt drabbat med tanke på dess spridda 

bebyggelse. Den samtida statliga lokaliseringspolitiken skulle inte räcka till för att åtgärda 

Norrlandsproblemet, särskilt i inlandet, utan endast stärka Norrlandskusten. Bylund 

konstaterade slutligen att den fortsatta urbaniseringen skulle leda till svåra sociala problem i 

städerna och större samhällsekonomiska kostnader än kostnaden för att bevara en ”levande 

landsbygd”. För att lösa Norrlandsproblemet menade Bylund att lokaliseringspolitiken måste 

inriktas på små och mellanstora tätorter i Norrland, särskilt i Norrlands inland, istället för den 

rådande lokaliseringspolitiken som endast gynnade Norrlands kuststäder och övriga Sveriges 

storstäder.164    

Under slutet av 70-talet hade den regionalpolitiska debatten åter igen förändrats. Industrin 

var på nedgång och de statliga industrisatsningarna tonades ner, mycket på grund av att 

                                                                   
160 Schön (2014), s. 403–404 
161 Dahlberg, Löfgren, och Stage (1971) 
162 Bylund (1966) 
163 Bylund (1966)   
164 Bylund (1968)   
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industrin inte längre visade sig kunde generera nya arbetstillfällen.165 Industripolitiken 

tonades allt mer ner från att ha gått på högvarv. Istället skiftade regionalpolitiken fokus till 

den offentliga sektorn. Framförallt vård och omsorgstjänster sågs kunna expandera där 

människor bodde.166 Bylunds ”landsdelsproblem” hade försvunnit efter att de kritiska 

rösterna vuxit sig starkare och uppmärksammats mot Stockholms tillväxt. Därefter växte 

Norrlands befolkning igen. Regionalpolitiken under slutet av 60-talet och början av 70-talet 

hade till viss del till gett effekt. Speciellt satsningarna på universitet och högskolor i Norrland 

hade bidragit till den positiva utvecklingen men det var inte allt. Återhämtningen berodde 

snarare på den internationella strukturomvandlingen med sjunkande transporttariffer, den 

ökande konkurrensen från de asiatiska ”tigerekonomierna” och OPEC:s oljekartell.167 

Eftersom avflyttningen från landsbygden sågs som löst, försvann även regionalpolitikens 

fokus på just denna befolkningsomflyttning under slutet av 70-talet.168  

Utifrån ett investeringsperspektiv låg både Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 även i linje 

med de stora svenska investeringarna i som gjordes under åren 1972–1973, inom de 

branscher och industriblock som format efterkrigstidens tillväxt det vill säga stålindustrin, 

varvsindustrin och skogsindustrin.169 Investeringarna var tänkta att stå i centrum för 

framtida tillväxt på grundval av efterkrigstidens struktur fast med teknisk förnyelse. En ny 

satsning inom elkraft gjordes även i form av kärnkraftverk. På basis av den återhållsamma 

och restriktiva politiken som fördes under 60-talet med få större investeringar, sattes det 

svenska investeringsprogrammet igång. Den restriktiva politiken hade gett upphov till ett 

betydande överskott i utrikeshandeln vilket hade skapat ett finansiellt utrymme för en mera 

expansiv politik. Åren av åtstramning beskrev ekonomhistorikern Lennart Schön som 

”förlorade år med låga investeringar och stigande arbetslöshet. Detta bidrog till att man tog 

de politiska besluten om att släppa medel i investeringsfonderna fria.”  170 

4.1.2 Hur påverkades beslutet om Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 av regionalpolitiken? 

Under beredningsarbetet med Stekenjokkgruvan går det tydligt att urskilja hur riktlinjerna 

för det tidiga 70-talets regionalpolitik präglade arbetet. Backar vi tillbaka till initieringsfasen, 

                                                                   
165 Vilket Stålverk 80 var ett tydligt exempel på. 
166 Ds: 1999:50 (1999), s. 90 
167 Westin och Olsson (2009), s. 227  
168 Ds: 1999:50 Regionalpolitiken - En ESO-rapport om tro och vetande (1999), s. 90 
169 Schön (2014), s. 438  
170 Schön (2014), s. 438 
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motiverades Stekenjokkgruvan under 50-talet utifrån företagsekonomiska preferenser då 

malmfyndigheten i området sågs som outnyttjad resurs och en potentiell inkomstkälla för 

staten. I slutet av beredningsfasen förändras statens motiv till att exploatera 

malmfyndigheterna i Stekenjokk. Ur ett lönsamhetsperspektiv gick det inte motivera 

Stekenjokkgruvan konstaterade Stekenjokkutredningen år 1972, samma år som Sverige-

planen lanserades. I likhet med den regionalpolitiska målsättningen under det tidiga 70-talet 

prioriterades människornas behov i Västerbottens inland, vilket bland annat var 

sysselsättning. Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 blev därmed två betydande projekt för att 

åter skapa sysselsättning i Norrland och ett försök att vända utflyttningstrenden. De 

samhällsekonomiska effekterna med positiva spridningseffekter kunde därför övervinna 

projektens olönsamhet.171Det faktum att Stekenjokkgruvan förverkligades till skillnad från 

Stålverk 80 kan ha berott på att de samhällsekonomiska konsekvenserna hade större effekt i 

inlandskommunen Vilhelmina än vad Stålverk 80 skulle tillföra Luleå. Detta skulle i så fall 

stärka Erik Bylunds tes om att det tidiga 70-talets regionalpolitik behövde inriktas på de små 

och mellanstora samhällena i inlandet, istället för att gynna Norrlands kuststäder. Dessutom 

visade det sig i senare utredningar att Stålverk 80 endast skulle bidra till att stärka den 

obalanserade arbetsmarknaden i Norrbotten. Luleå skulle sannolikt fortsatta växa oavsett 

tillkomsten av Stålverk 80 eller inte. Om stålverk 80 kunde motiveras så var det utifrån 

företagsekonomiska preferenser snarare än samhällsekonomiska, vilket konstaterades av 

industriförbundets utredare 1974. Industriförbundet såg inte heller att de 

företagsekonomiska aspekterna av projektet räckte för att motivera byggandet av Stålverk 

80. Kostnaderna var allt för höga och den planerade försäljningen av ämnen på den 

internationella marknaden var överdrivna. Utifrån ekonomhistorikern Lennart Schöns 

perspektiv kan även Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 ses som en del i 70-talets stora 

investeringsprogram av expansiv politik. 

Stålverk 80 var även ett projekt som påbörjades precis i bryttiden mellan det gamla och nya 

Sverige under det tidiga 70-talet, om jag använder Jan-Evert Nilssons terminologi. 

Stålindustrin tillhörde det gamla Sveriges ”vinnare” och staten var beredd att investera 

                                                                   
171 Åtminstone i Stekenjokkgruvans fall var detta tydligt, för Stålverk 80 var de samhällsekonomiska effekterna 
fram till mitten av 70-talet överhängande positiva och hade en avgörande betydelse för riksdagsbeslutet 1973. 
Efter nya kalkyler 1975 visade det sig att effekterna var allt för överdrivna och räckte inte för att motivera 
Stålverk 80 längre.  
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miljontals kronor i ett nytt stålverk. Ett tydligt exempel på det tredje lagrets Industrial policy, 

staten satsade på en ”vinnare”, om jag använder James Foreman-Peck och Giovanni 

Federicos begreppsapparat. I ett första skede av planeringen av Stålverk 80 förväntades 

projektet generera stora statliga intäkter.  Problemet var bara att stålindustrin förvandlades 

under 70-talet och fick stora strukturella problem, vilket ledde snarare till att staten var 

beredd att rädda en ”förlorare”. Utifrån samma perspektiv kan Stekenjokkgruvan ses som 

ett projekt där staten stöttade en ”förlorare”. I detta fall inte ett företag eller en industri, 

utan en region. Gruvinvesteringen kan ses som ett försök att stötta landsbygden, som under 

tiden för det gamla Sverige kännetecknades av folkströmning från landsbygden till tätorten 

där efterfrågan på arbetskraft fanns. Genom en regionalpolitisk satsning i den Norrländska 

glesbygden ville staten åter skapa försörjningsmöjligheter på en plats som under tiden för 

det gamla Sverige erbjöd få andra alternativ.     

Staten agerade även utifrån det tredje lagret av Industrial policy, då nedläggningen av 

Stekenjokkgruvan blev aktuell i slutet av 80-talet. Boliden ville lägga ned gruvan snabbt men 

staten lyckades förlänga nedläggningsprocessen med ca ett år. Däremot lyckades inte staten 

omfördela arbetarna i gruvan till andra arbetsplatser men staten bidrog med över 20 

miljoner kronor i form av arbetsmarknadspolitiskt stöd för nedläggningen av gruvan i 

Stekenjokk.  

4.2 Företagsekonomiska förklaringsfaktorer av Stekenjokkgruvan   

I efterhand kan det framstå som våghalsigt av staten att satsa miljonbelopp på 

Stekenjokkgruvan trots tidiga varningssignaler som bland annat tydde på osäkra 

lönsamhetskalkyler. Ett privat företag skulle med stor sannolikhet inte investera i ett projekt 

som beräknas gå 46 miljoner kronor i förlust, vilket LKABs kalkyl indikerade redan år 1969. 

Därefter gjordes en ny företagsekonomisk kalkyl av Stekenjokkutredningen 1972 som visade 

ett positivt resultat. Projektet beräknades resultatmässigt landa någonstans mellan 

extremvärdena +- 0 och en vinst på 100 miljoner kronor. Stekenjokkutredningen bedömde 

att värderingen av kopparpriset var den mest avgörande faktorn för gruvans resultat. Till stor 

del hade utredningen rätt i frågan, kopparprisets negativa utveckling under slutet av 70-talet 

och 80-talet var en betydande faktor som påverkade Bolidens beslut att upphöra med 
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gruvverksamheten i Stekenjokk.172 Det fanns emellertid ytterligare en faktor påverkade 

lönsamheten i gruvan som Stekenjokkutredningen lämnade närmast oberörd. Detta var valet 

av diskonteringsräntan på 8 procent.  

4.2.1 Diskonteringsräntan 

Diskonteringsräntan är avgörande för investeringsprojekt som sträcker sig under en längre 

period. En mycket förenklad förklaring av diskonteringsräntan innebär att den som gör en 

optimistisk bedömning av den framtida tillväxten sätter en hög diskonteringsränta och den 

som är pessimistisk använder en låg ränta.173 I början av 1970-talet arbetades det med en 

utredning som hette budgetreformutredningen som behandlade samhällets 

diskonteringsränta. Där konstaterades att det var regeringen som skulle fastställa 

diskonteringsräntan. Enligt nationalekonomen Bengt Mattson innebar detta att regeringen 

kunde utan vidare beslutsunderlag, i princip sätta hur hög ränta som helst.174 I betänkandet 

av budgetutredningen, som presenterades år 1973, motiverades beslutet på följande sätt.  

”Det går inte att finna någon praktisk användbar och teoretiskt tillfredställande formel som 

skulle definiera statens diskonteringsränta. Statens normalränta uppfyller inte kravet att 

vara teoretiskt tillfredställande. Statistiskt underlag för att entydigt och på jämförbart sätt 

mäta avkastningen inom den privata, offentliga eller statliga sektorn saknas för nuvarande. 

Regeringens fastställande av diskonteringsräntesats är således på sätt och vis analogt med 

riksbankens fastställande av diskontot. Diskontots höjd påverkar lånekostnaden i samhället 

och därmed investeringsbesluten. Fastställandet av räntesatsen sker i båda fallen efter en 

ekonomisk-politisk bedömning av de konsekvenser man önskar uppnå, inte efter en särskild 

formel. Information om de ekonomiska konsekvenserna är i båda fallen av vikt för en 

välavvägd bedömning. (I praktiken är dock riksbankens möjligheter att variera diskontot 

betydligt mindre än regeringens att variera diskonteringsräntan.)” 175        

                                                                   
172 Kopparprisets utveckling kommer att behandlas i avsnitt 4.2.3. 
173 Hultkrantz och Nilsson (2008), s. 322. Exempelvis, med en diskonteringsränta på 5 procent blir nuvärdet 61 
kronor av en intäkt om 10 år på 100 kronor ((100/(1,05)10)= 61)  
174 Mattson (1985), s. 498–499  
175 SOU 1973:43, s. 176 



53 
 

Resultatet detta uttalande ledde fram till att diskonteringsräntan uppfattades som en 

nationell parameter som användes för samtliga statliga utgiftsbeslut med en tidsdimension, 

där diskonteringsräntan fastställdes centralt av regeringen.176  

I Stekenjokkgruvans fall motiverades fastställandet av diskonteringsräntan i den 

företagsekonomiska kalkylen genom följande citat. 

”En ränta på 8 % torde ur allmän samhällelig synpunkt kunna accepteras som ett neutralt 

samhälleligt krav för ianspråktagande av kapital. Detta överensstämmer med vad de stora 

statliga affärsverken i regel tillämpar. Ur denna synpunkt, och mot denna bakgrund av att 

former för verksamheten kan komma att variera, synes det motiverat att i här förutsatt 

allmänna kalkyl tillämpa en kalkyl- och diskonteringsränta på 8 % såsom ett neutralt 

minimikrav.” 177    

Den empiriska motiveringen av en real diskonteringsränta på 8 procent går därmed att 

ifrågasätta. Det är ett svagt argument att fastställa diskonteringsräntan på 8 procent med 

anledning att de flesta andra statliga affärsverken tillämpar just den räntesatsen. Dessutom 

hade utredarna i Stekenjokkutredningen inte räknat om resultatet genom att variera olika 

diskonteringsräntor. Det tveksamma valet av diskonteringsränta i Stekenjokkgruvans fall blev 

sedan vägledande för andra stora statliga investeringsprojekt och utredningar under 70-

talet, exempelvis Algots-Nord år 1975 men också vid varvsnedläggningsutredningen år 1982. 

Stålverk 80 var även ett av projekten som använde en diskonteringsränta på 8 procent.  

Det var inte de företagsekonomiska kalkylerna som spelade den avgörande rollen för 

riksdagsbeslutet att öppna gruvan i Stekenjokk. Utan snarare den samhällsekonomiska 

kalkylen. I den användes också en real diskonteringsränta på 8 procent utan vidare 

förklaring. Valet motiverades genom att det var nödvändigt att använda samma ränta som i 

den företagsekonomiska kalkylen, eftersom räntesatsen på 8 procent var vanligt 

förekommande i andra investeringskalkyler inom stora delar av den offentliga sektorn.178 

Nuvärdet av Stekenjokkgruvan beräknades uppgå till ett positivt resultat på 130 miljoner 

kronor i den samhällsekonomiska kalkylen, vilket inkluderade en real diskonteringsränta på 8 

                                                                   
176 Mattson (1985), s.499 
177 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 32 
178 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 68 
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procent. I känslighetsanalysen som senare följde gjordes inga variationer på nivån av 

diskonteringsräntan.179  

Idag brukar man räkna med en diskonteringsränta på 2–5 procent inom både privata och 

offentliga investeringsprojekt som sträcker sig under en längre tidsperiod. Bland annat 

trafikverket använder sig av en diskonteringsränta på 4 procent i sina kalkyler.180 Det är 

emellertid viktigt att påpeka att idag bestäms diskonteringsräntan utifrån fler variabler än 

vad som användes i Stekenjokkutredningen år 1972.181  

Idag diskuteras det hur lämpligt det är att använda en konstant diskonteringsränta i 

långsiktiga investeringsprojekt. Det finns anledning att hellre använda en fallande ränta som 

är högre för den närmaste framtiden och sedan avtar för riktigt långsiktiga effekter. Detta 

kallas för en hyperbolisk diskontering.182 Storbritanniens finansdepartement 

rekommenderar bland annat denna typ av ränta för offentliga projekt. I tabell 4 nedan 

redovisas olika diskonteringsräntor för offentliga projekt i Storbritannien.      

Tabell 4. Rekommenderade diskonteringsräntor för offentliga projekt i Storbritannien   

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på uppgifter från Naturvårdsverket.  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5618-2.pdf 

Om diskonteringsräntan hade fastställts idag utifrån tabell 3, hade Stekjokkprojektet haft en 

ränta på 3,5 procent eftersom gruvan förväntades fortleva i åtminstone 20 år.    

                                                                   
179 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 71 
180 Hultkrantz och Nilsson (2008), s. 325 
181 Se exempelvis Hultkrantz och Nilsson (2008) och Mattson (1985), samt 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5618-2.pdf  för närmare diskussion om hur 
diskonteringsräntan bestäms idag och hur den har använts historiskt inom andra statliga utredningar och 
investeringsprojekt.      
182 Hultkrantz och Nilsson (2008), s. 324 

År framåt i 

tiden Diskonteringsränta 

1–30                3,5 % 

31–75                3 % 

76–125                2,5 % 

126–200                2 % 

201–300                1,5 % 

>300                1 % 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5618-2.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5618-2.pdf
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4.2.2 Kopparpriset 

De samhällsekonomiska konsekvenserna skulle bli avgörande för beslutet som ledde fram till 

Stekenjokkgruvan. De företagsekonomiska kalkylerna av projektet visade på osäkra 

lönsamhetsförutsättningar, där värderingen och fastställandet av det framtida kopparpriset 

spelade stor roll för utgången av resultatet. Nedan följer en kort sammanfattning av 

kopparprisets utveckling från 1950-talet fram till 1990-talet samt en sammanställning av hur 

utredarna i Stekenjokkutredningen bedömde det framtida kopparpriset efter år 1972. 

Utredarnas långsiktiga värdering av kopparpriset blev sedan vägledande för regeringens 

beslut angående gruvan i Stekenjokk.    

4.2.3 Kopparprisets utveckling 1957–1990 

Kopparpriset hade under 50-talet stigit till följd av ökad efterfrågan under Koreakriget 1950–

53. Efter krigets slut hölls priserna uppe på grund av USA köpte upp stora strategiska lager av 

koppar. Priserna föll sedan mot slutet av 50-talet efter att strejker brutit ut i viktiga 

kopparproducerade länder som Kanada och dåvarande Rhodesia.183 Under början av 60-talet 

rådde det en överskottsmarknad av koppar på grund av konsumtionen inte kunde väga upp 

tillverkarnas utbyggda tillverkningskapacitet. Lagren växte och omsättningen på London 

Metal Exchange (LME) var mycket låg. De europeiska producenterna stödköpte koppar för 

att hålla priset uppe. Detta ledde till ett relativt oförändrat kopparpris fram till mitten av 60-

talet. Under år 1964 steg efterfrågan oväntat kraftigt efter att de europeiska producenterna 

tömt sina lager vilket ledde till dramatiska prisstegringar på koppar. Bara under år 1964 

ökade konsumtionen av koppar med 9 procent vilket var 6 procentenheter mer än det 

normala. 184 Ytterligare gruvstrejker i Australien och Chile, oroligheter i Rhodesia samt 

hamnarbetarstrejker i USA som förhindrade kopparleveranser till  Europa drev upp priserna 

under 1965. Detta ledde till en brist på koppar i Europa och i USA eftersom Vietnamkriget 

ökade USA:s behov. Den höga prisnivån på koppar sjönk inte förens 1970, troligtvis på grund 

av de strejker och politiska spänningar som drivit upp priserna till väldigt höga nivåer under 

tidigare år. LME-priset fortsatte att sjunka under 1971 på grund av att utbudet av koppar 

                                                                   
183 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 16–17  
184 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 17–18 
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gick om efterfrågan. Stabilare produktionsförutsättningar ledde till att världsproduktionen av 

koppar ökade igen.185  

Under de första åren av 70-talet steg kopparpriset kraftigt tillsammans med flera andra 

metaller som exempelvis zink. Prisstegringen var en reaktion på den första oljekrisen. Under 

mitten av 70-talet stabiliserades kopparpriset men den andra oljekrisen mot slutet av 

decenniet pressade upp kopparpriset igen. Under 80-talet stärktes konkurrens i form av att 

nya företag inom låglöneländer äntrade marknaden. Den hårdnande konkurrensen från nya 

producenter i bland annat Chile, pressade ner kopparpriset till mycket låga nivåer.186 Även 

om priset under stora delar av 80-talet låg på samma nivåer som mellan den första och 

andra oljekrisen i mitten av 70-talet, var priset lågt i förhållande till 80-talets 

inflationsekonomi i Sverige. Nedan i Figur 1 visas kopparprisets utveckling mellan 1952-1990. 

Figur 1. Kopparprisets utveckling 1952-1990 

      

Källa: Bergquist, Ann-Kristin (2007), Guld och Gröna Skogar? Miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960–

2000.          

                                                                   
185 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972), s. 18–19  
186 Bergquist (2007), s. 62 
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4.2.4 Stekenjokkutredningens bedömning av det framtida kopparpriset  år 1972 

Utredarna som arbetade med Stekenjokkutredningen gjorde en bedömning av det framtida 

kopparpriset 1972 utifrån prognoser av representanter från ledande koppartillverkare som 

Bureau of Mines i USA, Brittish Metal Corporation och CIPEC.187 Utredarna gjorde 

bedömningen att den internationella gruvkapaciteten skulle öka fram till 1977 med 7 

procent årligen. Detta skulle leda till en fortsatt överkapacitet i gruvorna samtidigt som 

efterfrågan inte förväntades stiga i samma takt. Med anledning av detta förväntade 

utredarna att kopparpriset skulle fortsätta sjunka fram till 1977.188 På längre sikt menade 

utredarna att priset måste öka eftersom världens koppargruvor hade mycket små 

marginaler. I takt med producenternas förväntade kostnadsökningar på ca 5 procent årligen 

behövde genomsnittspriset på koppar ligga på minst 5100–5200 kronor per ton för att kunna 

täcka producenternas kostnader. Detta sågs som ett minimumpris i en långsiktig bedömning 

eftersom annars skulle en stor del gruvor världen över behöva läggas ner. Utredarna 

påpekade däremot att det är svårt att ange ett sannolikt kopparpris på längre sikt. Därför 

lutade sig utredarna mot expertutlåtanden från världsledande mineralorganisationer som 

International Metals Limited, Bureau of Mines, Brittish Metal Corporation med flera, i sin 

bedömning av kopparpriset på 10 års sikt. I dessa bedömningar framkom att kopparpriset 

skulle ligga på minst 6000–7300 kronor per ton om 10 år. Sannolikt skulle priset inne gå 

under 5000 kronor per ton.189 På basis utifrån dessa bedömningar använde 

Stekenjokkutredningen i den företagsekonomiska kalkylen, tre olika värderingar av det 

framtida kopparpriset. Ett värde på 400,450 och 500 £ vilket motsvarade 4960, 5580 och 

6200 kronor i 1972 års växelkurs. Priset kopparen värderades alltså till och med under den 

osannolika miniminivån på 5000 kronor per ton. 

4.2.5 Kopparprisets betydelse för Stekenjokkgruvan 

På basis av 80-talets låga kopparpriser blev det svårt för Boliden att upprätthålla 

lönsamheten i Stekenjokkgruvan. Då kopparpriset var som lägst år 1986 aviserade Boliden 

om nedläggningen av gruvan. Kombinationen av att malmfyndigheterna höll på att ta slut 

och 80-talets prisfall på koppar kan ses som huvudanledningarna till att Boliden fattade 

                                                                   
187 CIPEC står för Concil of Copper Exporting Countries som var en organisation bestående av de 
kopparproducerade länderna Peru, Chile, Zambia och dåvarande Kongo. Tillsammans stod de 1972 för ca 40 
procent av världens gruvkapacitet och kopparproduktion.      
188 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport, (1972), s. 22–24  
189 Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport, (1972), s. 25–26 
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detta beslut. Med tanke på att Boliden är ett privat vinstdrivande företag, var det ett 

rationellt beslut att lägga ner gruvan då den inte längre var lönsam. Därefter uppstod en 

intressekonflikt mellan staten och Boliden, eftersom till skillnad från Boliden hade staten 

samhällsekonomiska incitament att fortsätta med verksamheten. Detta hade visade sig 

redan under beredningen av Stekenjokkfrågan då gruvan motiverades främst av 

samhällsekonomiska skäl. Bolidens agerande i samband med nedläggningen går däremot att 

ifrågasätta. Företagets motvilja att förhandla om en längre nedläggningstid är en sådan 

punkt. Företaget bröt mot det 20 åriga verksamhetskontraktet som upprättades 1973, vilket 

låg till grund för att ens Boliden skulle erhålla finansiellt stöd av staten. Bolidens ovilja att ta 

ansvar för de uppsagda gruvarbetarna i Stekenjokk går även att ifrågasätta men utifrån ett 

mer moraliskt perspektiv.  
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5. Slutdiskussion och sammanfattning  

Stekenjokkgruvan var ett betydande regionalpolitiskt projekt som primärt syftade till att 

skapa sysselsättning i Västerbottens inland. Projektet gick väl i linje med den 

regionalpolitiska målsättningen under början av 70-talet som gick ut på att minska 

utflyttningen från landsbygden, genom att staten antog en aktiv roll inom näringslivet. 

Regionalpolitiken tillsammans med industripolitiken uppmanade till fler industriinvesteringar 

i Norrland som kunde skapa de sysselsättningstillfällen som behövdes för att minska 

avflyttningen. Stekenjokkgruvan var på så vis ett optimalt projekt för att vända 

utflyttningstrenden i inlandskommunen Vilhelmina och skapa sysselsättning i regionen. 

Stekenjokkgruvan uppnådde tillslut denna önskvärda effekt under gruvans uppstart och 

driftperiod mellan åren 1976-1988. Gruvan skapade ca 170 direkta arbetstillfällen under 

driftperioden och en betydande indirekt sysselsättning. Stekenjokkgruvan blev en av 

Vilhelmina Kommuns största arbetsgivare och bidrog till att den angränsande byn Klimpfjäll 

växte från en liten fjällby, till ett fullt utvecklat samhälle med uppemot 600 invånare under 

80-talet.  

Stekenjokkgruvan var ett osäkert företagsekonomiskt projekt redan från första början. Det 

skulle visa sig vara svårt för utredarna år 1972 att uppskatta kopparens framtida 

prisutveckling. Verkligheten skulle inte komma att stämma överens med utredarnas 

prognoser. 80-talets kraftiga prisfall på koppar blev en huvudanledning till att Boliden lade 

ner Stekenjokkgruvan i november 1988. Den dåligt motiverade och högt satta 

diskonteringsräntan kan även ses som en brist i den företagsekonomiska kalkylen. Kanske 

hade gruvan aldrig blivit av om diskonteringsräntan satts lägre tillsammans med det 

uppskattade kopparpriset? Det kan anses som bortkastade skattepengar att staten 

investerade uppemot 100 miljoner kronor i en gruva som endast var aktiv i drygt 12 år och 

dessutom bygga upp ett samhälle som var helt beroende av gruvverksamheten. Men de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av projektet räckte för att övertyga riksdagen om en 

statlig intervention i projektet var nödvändig. Tack vare Stekenjokkgruvan tändes ett hopp 

om en bättre framtid i Västerbottens avlägsna inland, även om det var kortvarigt.      

I uppsatsen har det identifierats flera likheter men även olikheter mellan Stekenjokkgruvan 

och Stålverk 80. Båda projekten låg på den politiska agendan under samma tidsperiod och 
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motiverades utifrån vilka positiva effekter investeringarna skulle medföra samhället. Den 

främsta effekten som efterfrågades var att öka den direkta- samt indirekta sysselsättningen 

i Västerbottens inland och i Norrbotten, vilket skulle leda till positiva spridningseffekter till 

andra näringar i regionerna. Detta ansågs som möjligt genom att Stekenjokkgruvan och 

Stålverk 80 skulle medföra fler arbetstillfällen och därmed ökad inflyttning till Norrland. De 

båda industriinvesteringarna låg i linje med den regionalpolitiska målsättningen som under 

tidigt 70-tal gick ut på att vända utflyttningstrenden från landsbygden, speciellt i Norrland. 

Stekenjokkgruvan och Stålverk 80 kan även ses som två betydelsefulla investeringar under 

det tidiga 70-talets expansiva politik. Stålverk 80 planerades bli ett så stort och lönsamt 

projekt att det skulle stärka Sveriges handelsbalans. Därför var det viktigt för politikerna att 

fatta ett snabbt beslut i Stålverk 80-frågan så den statliga investeringen skulle följa den 

kontracykliska ekonomiska politiken. Den mest uppenbara skillnaden mellan de båda 

projekten var att Stålverk 80 aldrig färdigställdes. Kalkylerna var allt för optimistiska och 

överdrivna vilket resulterade i att endast tomten färdigställdes där stålverket skulle byggas. 

Stålverk 80 var i jämförelse med Stekenjokkgruvan en betydligt mer kapitalkrävande och 

därmed osäkrare investering för staten eftersom flera hundratals miljoner kronor stod på 

spel. Detta kan även vara en orsak till att till att Stålverk 80 aldrig realiserades till skillnad 

från Stekenjokkgruvan. Trots storleksskillnaderna på investeringarna och statens potentiella 

inkomster av projekten identifierade och analyserades företagsekonomiska likheter mellan 

de båda projekten i uppsatsen. Exempelvis användes samma diskonteringsränta på 8 

procent i kostnadskalkylerna. 

I tabell 4 presenteras en översiktlig sammanställning av det empiriska resultatet utifrån 

uppsatsens metodval. Ett primärt fokusområde har varit att identifiera och analysera de 

förklaringsfaktorer som har motiverat statens investeringar i Stekenjokkgruvan och Stålverk 

80. Dessa har efter utgången av resultatet delats upp i samhällsekonomiska- respektive 

företagsekonomiska motiv. Generellt identifierades motiven under initieringsfasen men 

förändrades under beredningsfasen. I beslutsfasen fick båda projekten stöd av regeringen 

samt riksdagen och det statliga finansieringsstödet fastställdes. Resultatet blev sedan att 

Stekenjokkgruvan förverkligades medan Stålverk 80 endast resulterade i ett luftslott.               

 

 



61 
 

Tabell 5. Sammanställning av uppsatsens resultat  

Process   Motivering/förklaring     Projekt  

     Stekenjokk  Stålverk 80  

Initiering               Samhällsekonomiskt lönsamt         – ˟         Ja 

               Företagsekonomiskt lönsamt         Ja         Ja 

        

Beredning               Samhällsekonomiskt lönsamt        Ja        Nej˟˟ 

               Företagsekonomiskt lönsamt        Nej        Nej˟˟ 

        

Beslut                Ska staten stötta projektet?         Ja         Ja 

        

Resultat               Förverkligades projektet?        Ja        Nej 

˟ Det förekom inga diskussioner under initieringsfasen huruvida Stekenjokkgruvan kunde motiveras 
utifrån samhällsekonomiska aspekter. 
˟˟ NJA:s kalkyler talade för samhälls- och företagsekonomisk lönsamhet av projektet vilka räckte för 
att övertala regeringen och riksdagen om statligt stöd men både Industridepartementets utredningar 

och Vd:n för Statsföretag AB var starkt kritiska samt visade på stora brister i NJA:s 
lönsamhetskalkyler. Utgången av resultatet talade även för att NJA:s kalkyler inte stämde överens 
med verkligheten. Därför var Stålverk 80 ett övervägande olönsamt projekt under beredningsfasen 

även om projektet senare fick klartecken av riksdagen.   

Begränsningen i undersökningen kretsar främst kring Stålverk 80 eftersom det projektet 

endast har översiktligt undersökts. Det finns ytterligare förklaringsfaktorer och 

riksdagsdiskussioner som påverkade statens beslut att investera miljontals kronor i detta 

projekt. Dessa har avgränsats bort men har ingående behandlats av Sverker Jonsson och 

Roger Henning. Exempelvis har diskussionerna angående Stålverk 80-planerna inom NJA:s 

företagsledning inte behandlats i denna uppsats, vilket är något som Sverker Jonsson 

studerat. Inte heller har utförliga riksdagsdebatter och protokoll angående Stålverk 80 

behandlats i lika utsträckning som Roger Henning. Metodvalet har även begränsat 

undersökningen genom att exkludera en djupare analys angående efterspelet i Klimpfjäll och 

Vilhelmina kommun efter att Stekenjokkgruvan lades ner. Likaså i Stålverk 80s fall har 

metoden utelämnat vissa kompletterande undersökningar över hur Luleå kommun 

drabbades av projektet samt NJAs rekonstruktion och omstrukturering efter planerna på 

Stålverk 80 lades ner. I brist på utförligt källmaterial har det inte varit möjligt att 

sammanställa en total intäkts- och kostnadskalkyl över statens inblandning i 

Stekenjokkgruvan. Detta hade varit en bra metod för att urskilja om Stekenjokkgruvan var 

företagsekonomiskt lönsam för staten. De verkliga samhällsekonomiska konsekvenserna av 

gruvan har inte heller kunnat fastställas utan endast kalkylerna över dessa effekter. Lennart 

Nygren visade år 1987 i sin rapport ”Stekenjokkgruvans betydelse för den kommunala 
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ekonomin i Vilhelmina” på ett antal scenarion över vilka ekonomiska konsekvenser 

Vilhelmina kommun skulle drabbas av efter nedläggningen av gruvan. Det verkliga utfallet är 

dock fortfarande outforskat. Det finns därför mycket utrymme för framtida forskning som 

denna uppsats inte har berört. Det verkliga ekonomiska utfallet av statens involvering i 

Stekenjokkgruvan är ett sådant outforskat område.                      
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Bilaga 

Bild 1. Översiktskarta av malmfyndigheterna i Stekenjokk 

Källa:  Ds: 1972:5 Stekenjokkutredningens rapport (1972) 
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Strejkdeltagarnas brev till statsminister Olof Palme 

”Herr statsminister:   
Vi t illåter oss att  personligen tillskriva Eder om  vår situation. Eftersom vi tror 
att  statsministern är väl införsatt  i området kring Stora Blåsjön efter flera 

resor genom trakten anser vi att  någon närmare presentation av orten ej är 
nödvändig. 
Orten ligger där den legat sedan världens skapelse och går ej att  flytta trots 
alla centraliserande åtgärder.  
Vi går därför direkt t ill problemen . 

Någon industri av något slag finns ej i bygden och därför råder det stor 
arbetslöshet . Vi hoppades alla på en malmbrytning i Stekenjokk och vi var 
inställda på att  få arbete där. Efter projektets hastiga helomvändning blev det  
t ills vidare ett  Svekenjokk. Vi anser därför att  något slag av ersättningsarbete 
skulle vara både motiverat och realistiskt . 
Som statsministern har sett  vid sina resor har vi en väg som är under al l krit ik. 
Den sämsta sträckan av vägen går från Jormvattnet genom Stora Blåsjön och 
fram till Ankarvattnet .  

Varje vår och speciellt  när påsken infaller i april med dess intensiva 
turisttrafik blir  vi så gott  som väglösa. Många påskfirare kan intyga 
riktigheten i detta då de har fått  sina bilar mycket förstörda med 
dyra reparationer som följd. Vi vet  av erfarenhet att  så kommer det att  bli även 
denna påsk. 
Efter varje sådan påskhelg har vi varit  tvungna att  insätta en traktor, som haft  
en överbyggd gödselspr idare för att  klara den absolut nödvändiga trafiken 
såsom skolskjutsar, post  och mattransporter. Ekipaget är att  likna med typ 

prärievagn. 
Vi vill därför, i jämlikhetens t idevarv, tro att  sådana ekipage tillhör en svunnen 
epok . 

Enligt  vägverkets plan, som presenterats i pressen för flera år sedan skulle en 
ombyggnad av vägen påbörjas 1969–1970. Tiden skulle alltså vara mogen för 
vägbygget. 
Vi anser därför att  en ombyggnad v nämnda väg är både ett  realistiskt  och väl 
motiverat ersättningsarbete t ills Stekenjokk är noga utrett .  
Vi som går arbetslösa, en del av oss snart i två år och är utförsäkrade 
ur  arbetslöshetskassan och flera på gränsen, är därför bekymrade över 

situationen. Vi hoppas att  Ni herr statsminister gör något åt  detta med det 
snaraste. 
Att  gå arbetslös långa tider tär både fysiskt  och psykiskt  på alla 
familjemedlemmar . 

Vi vill före den 14 februari 1971 ha ett  besked om vi kan räkna med något 
ersättningsarbete för Stekenjokk.  
Med ersättningsarbete menar vi först  och främst vägen och att  arbetet  k an 
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påbörjas omgående. 
Om vi ej erhållit  något besked (positivt) före den 14 februari måste vi starkt 
överväga om hungerstrejk är det  enda som riktigt  kan påverka situationen.  
Givetvis kommer vi då att  informera  Sveriges Radio och TV samt rikspressen.  
Vi hoppas därför på Eder statsminister och att  den kärva situationen ej skall 
behöva bli en opinion bland folk, radio och press.”  

Stora Blåsjön den 1.2.1971  
Brevet undertecknades av 18 arbetslösa i Blåsjön 

”Hellre strejk t ill döds än ett  liv i svält” 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
190 https://wildernessroad.eu/sv/stekenjokkgruvan  
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