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Sammanfattning
Uppsatsen undersöker historien om Svenska skifferoljeaktiebolaget (SSAB): de centrala
aktörerna och de argument som de framförde för företagets uppstart, fortlevnad och sedermera
nedläggning. Svenska skifferoljeaktiebolaget startades som ett beredskapsföretag under andra
världskriget och fick vid krigsslutet status som ett ”normalt långtidsföretag”. Företaget hade
en livslängd på 25 år, från 1941 till 1966. SSABs huvudsakliga ändamål vid starten var att
utvinna olja ur alunskiffer i Kvarntorp, Närke, för att sedan sälja detta till marinen. SSAB var
alltid helt ägt av staten och var beroende av stora mängder statligt kapital för att kunna
finansiera verksamheten. Trots detta gav företaget aldrig ekonomisk avkastning och hade
också svårt att nå upp till den förväntade produktionsmängden. Uppsatsen syfte är att försöka
ge förståelse för varför ett företag av SSABs karaktär drevs vidare under så lång tid trots de
stora kostnaderna för staten.
Från uppstarten 1941 fram till beslutet om nedläggning 1961 ändrades argumentation
kring fortsatta satsningar på SSAB. Från början var försörjningen av marinens grundläggande
behov av drivmedel och smörjolja behov det viktigaste. Detta vidgades till att efter några år se
SSABs då mer diversifierade produktion som nödvändig för beredskapen på fler
varuområden. Mot slutet anfördes att den inhemsk oljeproduktion skulle kunna minska
importbehovet och därmed bättra på handelsbalansen.
I slutsatsen för uppsatsen argumenteras för att investeringar för SSABs utbyggnad och
fortlevnad i första hand motiverades med att säkra beredskapen för drivmedel, men att
investeringarna villkorades av att det fanns potential för framtida avkastning. Genom att
använda forskning kring modernitetsmyten och myten om neutralitet kommer uppsatsen dra
slutsatsen att den svenska neutralitetspolitiken och tron på den tekniska utvecklingen, samt att
de investerade intressena var faktorer som var viktiga i SSABs fortlevnad.
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1 Inledning
Sverige har under större delen av 1900-talet varit väldigt beroende av importerad olja. Vad
som är mindre känt är att Sverige har och har haft oljetillgångar som motsvarar ”en potentiell
bränslereserv av någorlunda samma storleksordning, per capita räknat, som de stora
europeiska kolländerna”.1 Detta skriver K-G Ljungdahl i utredningen Bränsle och kraft från
1951 och syftar främst på de stora skifferoljefälten belägna, i första hand, i Östergötland och
Närke. Att utnyttja dessa reserver sågs vid mitten av 1900-talet som en enorm möjlighet, men
också som en nödvändighet, framför allt under andra världskriget då importen av olja skars av
i och med Tysklands ockupation av Danmark och Norge. Det var samtidigt en ingenjörsmässig utmaning att utvinna den, för svensk produktion, nya produkten. Detta en tid där Per
Lundin och Niclas Stenlås beskriver att det svenska samhället omhuldade en myt om
modernitet, där tilltron till tekniskt kunnande och expertis för att forma samhället var väldigt
hög.2 För att kunna utnyttja dessa reserver startades år 1941 Svenska skifferoljeaktiebolaget
(SSAB) som kom att bedriva verksamhet fram till 1966.3
SSABs huvudsakliga verksamhet var belägen i Kvarntorp, en plats öster om Kumla där
utvinning av i huvudsak skifferolja men även gasol, svavel och sedermera ammoniak bedrevs.
SSAB var ett bolag helt ägt och styrt av staten och startades som ett beredskapsföretag under
kriget för att sedan få status som ett ”normalt långtidsföretag”.4 En stor mängd statliga medel
investerades i företaget och stora skador på miljön uppstod till följd av företagets produktion.
Trots detta kunde företaget aldrig leverera vinst eller betala räntan på de förmånliga lånen från
staten. Kostnaden för den producerade oljan var mångdubbelt dyrare än kostnaden för att
importera samma vara, och den årliga produktionen av oljeprodukter uppgick bara till några
procent av den totala importen. Att staten, trots dessa till synes starka anledningar för att lägga
ned företaget ändå valde att driva SSAB under ett kvarts sekel framstår som ett mysterium.
Denna uppsats kommer att analysera historien om Svenska skifferoljeaktiebolaget från
tillkomsten av företaget till tiden för beslut om nedläggning 1961 för att försöka fylla igen
kunskapsluckor som finns kring svensk energipolitik i början av kalla kriget. Rimligen måste
det finnas särskilda orsaker till varför ett statligt förlusttyngt företag får existera och
underhållas under en så lång tid. Till detta kommer Lundins och Stenlås forskning om
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samhällsmyter att användas. Den slutsats som kommer att dras utifrån studien är att SSAB i
mångt och mycket aldrig var tänkt att vara ett vinstdrivande företag; det var i själva verket ett
beredskapsföretag i fredstid, vilket rättfärdigade de stora kostnaderna för staten och samhället.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet för uppsatsen är att öka kunskapen om den svenska skifferoljeindustrin i Sverige och
förstå varför man motiverade satsningar på en industri, i detta fall SSAB, som till synes inte
kunde uppfylla uppställda krav varken med avseende på produktion eller ekonomisk
lönsamhet. Satsningen på skifferoljeindustrin får ses som en tämligen outforskad del av både
svensk energihistoria och energipolitisk historia, varför studien fyller en viktig
kunskapslucka. Som ett led i att uppnå ovanstående syfte blir det centralt att identifiera både
de politiska besluten och de centrala aktörerna som var involverade i uppbyggnaden och
fortlevnaden av SSAB. För att uppnå det ovan formulerade syftet har följande frågeställningar
ställts upp:
Vilka intressen och motiv låg bakom igångsättandet och utvecklingen av SSABs
verksamhet? Förändrades motiven över tid? Varför i så fall?
Vilka aktörer var drivande i under olika faser i SSABs historia?
Hur kommer det sig at SSAB drevs vidare efter krigsslutet trots samhällsekonomisk
och företagsekonomisk olönsamhet?

Som tolknings- och analysram kommer tidigare forskning av Per Lundin och Niklas Stenlås
kring den svenska självbilden och kopplingen mellan forskning, välfärdssamhället och
självförsörjning,5 samt ANT-ansatsen att användas. Hur SSAB passar in i den generella bild
som Lundin och Stenlås ger av svensk politik under första halvan av kalla kriget kommer
även att diskuteras i relation till ovanstående syfte och frågeställningar. Genom att söka svar
på de frågor som formulerats ovan kommer uppsatsen sammantaget förhoppningsvis att bidra
till en större förståelse för svensk energipolitik under efterkrigstiden.

1.2 Tidigare forskning
Forskningsläget kring svensk energihistoria och svensk energipolitik innan 1960-talet är
mycket knapphändig, framförallt från ett aktörsperspektiv. Forskning i ekonomisk historia har
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snarast haft ett makroperspektiv, kopplad till tillväxt, strukturförändringar och koldioxidutsläpp. Denna historia är relativt väl utforskat via Magnus Lindmark och Astrid Kander.6
Vad gäller ekonomisk-historisk forskning kring kärnkraften så har bland andra Lena
Andersson-Skog fokuserat på det institutionella ramverket inom vilket kärnkraften
utvecklades från mitten av 40-talet och framåt.7 Kring vattenkraftens expansion och politiken
därikring bör Vattenkraften, staten och de politiska partierna av Evert Vedung och Magnus
Brandel nämnas.8
Forskning kring biodrivmedel med specifikt fokus på etanol har bedrivits av idéhistoriker
vid Umeå universitet, i ett projekt kallat The Fuel of the Future?, där bland andra Bosse
Sundin, Helena Ekerholm och Erland Mårald bidragit.9 Dessa biodrivmedel sågs som ett sätt
för Sverige att bli mindre beroende av olja då Sverige saknade inhemsk produktion samtidigt
som alliansfrihet var ett signum för utrikespolitiken.10
Relevant för denna studie är Bosse Sundins arbete som i anknytning till The Fuel of the
Future? skrivit en forskningsrapport där en del av SSABs öde täcks med inriktning främst på
miljöaspekterna.11 Den teoretiska ramen som Sunding utgår från är Thomas P. Hughes idé om
momentum, den fas stora tekniska system uppnår vid en viss nivå av mognad. Hughes
beskriver i en artikel från 1969 hur det tyska bolaget I.G Farben nära samarbetade med den
tyska regeringen för att framställa olja ur brunkol.12 SSAB och I.G Farbens (tidigare BASF)
historia är lika så till vida att båda använde sig av teknologier som utvecklades i krigstider för
att förse landet med behövda produkter. I BASFs fall var det kvävefixering under första
världskriget och SSAB använde sig av teknik som utvecklades för att förse Sverige, men i
första hand marinen, med bränn- och smörjolja, både under första och andra världskriget.
Båda företagen övergick också från kristidskaraktär till företag för fredstider (BASF från
första världskriget, SSAB från andra världskriget) och de var en del av en önskan om
nationell autokrati kring drivmedel. Dock är det här inte lämpligt att applicera samma
teoretiska ramverk på dem som Sundin velat göra. Den enorma skillnaden i verksamheternas
omfattning gör att I.G Farben mer kan karaktäriseras som en del av ett stort tekniskt system,
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Se bland annat Kander & Lindmark (2004).
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10
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Se Sundin (2009).
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vilket SSAB inte kan, och därför är den teoretiska ram som Sundin utgår från inte lika rimlig
som exempelvis aktör-nätverksteorin. Aktör-nätverksteorin diskuteras nedan under 1.3 Teori
och metod.
Forskning som specifikt riktats in på skifferolja är knapphändig. Det finns en hel del
teknisk och kemisk forskning men de samhällsekonomiska och sociala aspekterna är inte lika
utforskade, speciellt inte ur ett historiskt perspektiv. Mycket troligt beror det på att
verksamheten på få ställen varit särskilt framgångsrika eller nationellt betydelsefulla. Dock
finns en svensk avhandling kring den estniska skifferoljeindustrin av Rurik Holmberg.13
Holmberg har en teknisk ansats, men diskuterar också de tekniska frågorna ur ett bredare
perspektiv. Han täcker dessutom in mycket om den svenska skifferoljan och SSAB, framför
allt för att sätta det i kontext mot Estlands mer lyckade exempel. Estland har fortfarande idag
en produktion av olja från skiffer.
Ytterligare relevant forskning för denna studie rör den svenska självbilden och kopplingen
mellan forskning, välfärdssamhället och självförsörjning. Teknikhistorikern Per Lundin och
ekonomisk-historikern Niklas Stenlås beskriver i ett kapitel i antologin Science for Welfare
and Warfare, hur den svenska välfärden byggdes upp av så kallade reformteknokrater, som
byggde egna institutioner och verkade utifrån dessa för att främja en politik inriktad på att
sätta forskning och vetenskap i centrum.14 Lundin och Stenlås beskriver att dessa reformteknokrater verkade i två myter om kalla krigets Sverige – myterna om modernitet och
neutralitet.15 Myten om neutralitet – den utrikespolitiska doktrinen om att inte ta ställning
mellan öst och väst, NATO eller Warszawapakten, under kalla kriget – är viktig då SSABs
verksamhet startade som en beredskapsindustri. Myten om neutralitet var ett sätt att
rättfärdiga att Sverige inte bidragit till vinsten som resterande Europa firade under krigsslutet,
enligt Lundin och Stenlås.16 Under 1950- och 1960-talet var neutraliteten en ickefråga och det
var underförstått förbjudet att kritiskt diskutera den svenska hållningen då det kunde äventyra
synen att Sverige, oavsett vad, skulle stå neutralt under krig, och alliansfritt i fredstider.
Vad gäller modernitetsmyten vilar den på politiskt samförstånd och att oenighet kunde
överbryggas med vetenskap, expertis och förnuft i andan av 1933 års kohandel mellan
Socialdemokratiska arbetarpartiet och Bondepartiet, och 1938 års Saltsjöbadsavtal mellan LO

13
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och Svenska arbetsgivarföreningen.17 Lundin och Stenlås menar att det från 1930-talet till
1950-talet lades en grund för modernitetsmyten där klassfrågor kunde läggas åt sidan till
förmån för det gemensamma bästa. Ifrågasättande av moderniteten, eller det svenska projektet
i form av ”den svenska modellen” och ”folkhemmet”, var något som undertrycktes. Historiskt
sett har saker som inte stämt väl överens med modernitetsmyten, som skotten i Ådalen 1931,
och andra världskriget inte lämnats utrymme.18 Detta banade väg för reformteknokraternas
starka påverkan på den svenska ekonomin, bostadspolitiken, samt formandet av svenska
myndigheter och institutioner.
Reformteknokraterna omfattade en, vad Lundin och Stenlås kallar produktivitetsideologi
och var oftast unga arkitekter och ingenjörer.19 Ingenjörer skulle på samma sätt optimera
samhället så som de optimerat fabriksproduktionen. Trots att en del av dem var aktiva
socialdemokrater eller liberaler så definierade de sig som ickepolitiska, men höll en stark
tilltro till staten som aktör för att ta initiativ men även för att leda utvecklingen i samhället. I
och med dessa reformteknokrater och vetenskapens och teknologins genomslag, menar
Lundin och Stenlås, att frågan om planhushållning i effekt avpolitiserades.20 Sociala reformer,
upprustning och stora infrastrukturprojekt var i det närmaste helt planerade av staten och de
som via staten (läs reformteknokraterna) engagerades i samhällsplaneringen under
efterkrigstiden. Ideologiska ställningstaganden underställdes nationella intressen och det
socialdemokratiska partiet växte samman och blev nästan synonymt med staten.21
Lundin och Stenlås beskriver också hur regeringen out-sourceade mycket av beredning,
och i princip beslutsfattande, till kommittéer, statliga verk och små ministerier som ofta var
självstyrande bortsett från de ytterst ansvariga.22 Kommittéerna bestod förutom politiker,
oftast av experter och representanter för industrin och fristående experter. 23 Det var inte
ovanligt att utredningarna leddes och initierades av reformteknokraterna. För undersökningens del är Statens bränslekommission som tillsattes 1940 ett exempel på en sådan typ
av kommitté.24
Mot denna bakgrund blir det speciellt intressant att diskutera SSABs utveckling. Tekniktilltron var stark under den undersökta perioden mellan 1941-1961 och experternas ord var
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högt aktat. Oljan var också en viktig produkt under efterkrigstiden och kom att spela stor roll i
svensk så väl som internationell bemärkelse. Skifferoljan var dock aldrig en stor del av den
totala konsumtionen vare sig i Sverige eller internationellt. Nedan kommer en kortare
bakgrund att ges kring skifferoljans historiska utveckling i ett internationellt perspektiv.

1.2.1 Skifferoljan i internationellt perspektiv
Rurik Holmberg beskriver en del av skifferoljans historia i ett internationellt perspektiv.25 I
övrigt finns det väldigt lite akademisk litteratur kring internationell skifferoljehistoria,
framförallt kopplat till rådande energipolitik. Det mesta forskningen rör, inte helt oväntat,
geologiska frågeställningar kring skifferns sammansättning och egenskaper samt teknisk och
kemisk forskning kring produktionen av oljan. Ett exempel på detta är den estniska tidskriften
Oil Shale som ges ut av Estonian Academy Publishers och som ägnar sig åt de vetenskapligtekniska delarna av oljeskiffer.26
Som vi kan se i figur 1, är det dock ett antal länder som utvunnit olja ur skiffer. Under
perioden 1880 till 2010 den enda riktigt stora aktören är Estland och möjligtvis Kina.
Ekonomiskt sett så har inte skifferoljan spelat särskilt stor roll förutom i Estland, möjligtvis
kan den skotska skifferoljeframställningen bidragit något men detta går utanför studiens
ramar. Jämförelsen mellan exempelvis Estland och Sverige är att Estland har bland de
oljerikaste skiffrarna i världen, 27 medan Sverige sitter på några av de fattigaste rent
oljemässigt. 28
Den mest genomgående historiken som går att hitta kring skifferolja är skriven av Paul L.
Russel och täcker den amerikanska skifferoljeindustrin fram till 1980.29 Russel räknar upp att
Australien, Estland, Tyskland, Manchuriet (Kina), Spanien, Sydafrika och Sverige utvann
skifferolja i omgångar eller mer kontinuerligt mellan 1850-1950, och att alla mottog statliga
subventioner i någon form, subventioner som han menar var nödvändiga för att kunna
konkurrera med marknadspriser.30

25

Holmberg (2008).
För tillgång på internet se http://www.kirj.ee/oilshale/.
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Ibid., s. 149.
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Russel (1980), s. 3.
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Figur 1: Utvunnet skiffer, miljoner ton per år och land.

Källa: Mackley, et al. (2012).

Anthony Andrews har författat en Report for Congress, en amerikansk motsvarighet Sveriges
offentliga utredningar, som bland annat beskriver den amerikanska skifferoljeutvinningen
mellan 1940 och 1980-talet. 31 Amerikanska försök att utvinna olja ur skiffer har också utförts,
framförallt vid krig och under oljekrisen på 70-talet.32 Precis som i Sverige var skifferoljan av
speciellt intresse för marinen, vilket gjorde att kongressen 1910 beslutade om att reservera
skifferfält för att snabbt kunna börja utvinna olja. Det amerikanska inrikesdepartementet fick
1944 uppdrag av kongressen att under fem år bygga ut möjligheterna för framställning av
flytande bränsle från kol, jordbruks- och skogsprodukter och skifferolja för att säkra
oljetillgångarna under kriget och för att säkerställa oljetillgångarna.33 Knappt $ 120 000 000
anslogs till dessa projekt över en elvaårsperiod till både inrikesdepartementet och The Bureau
of Mines. Liknande insatser genomfördes vid Koreakriget (1950-1953).
Den amerikanska skifferoljeindustrin var i det mesta statligt betingad på så sätt att staten
antingen var beställare, exempelvis av olja till marinen, eller genomförare av de olika
projekten. I och med att de flesta skifferfälten låg på federal mark hade den amerikanska
staten incitament att arrendera ut marken. De privata initiativ som fanns genomfördes av stora
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oljebolag såsom Exxon, Occidental Petroleum, and Union Oil med flera.34 Occidental
Petroleum startade exempelvis upp en pilotanläggning 1961 men stängde densamma efter 18
månader på grund av för höga kostnader.
Varken Andrews eller Russel visar på att det fanns metoder för framställning av skifferolja
som prismässigt gjorde det möjligt för skifferoljan att konkurrera med annan typ av råolja.
Rurik Holmberg menar dock att det var möjligt att konkurrera prismässigt med inhemsk
råolja, problemet var bara att det krävdes stora mängder vatten.35 Cirka tre fat vatten per fat
olja krävdes i produktionen. Detta var ett problem, då ett av de största områdena för
skifferolja, Green River Formation i västra USA, var en väldigt torr plats.36
Det uppstår en hel rad andra tekniska moment vid framställning av skifferolja i
förhållande till att pumpa olja direkt ur marken, bland annat olika beslut om oljan ska
utvinnas genom retortdestillation eller genom in situ-framställning. Retortdestillation var allra
vanligast i USA. Miljöproblemen som högre salthalt i vattendrag nära oljeskifferanläggningarna, utsläpp av svaveldioxid, ingrepp i landskapet och sämre förutsättningar för
växter och djur bidrog också med ökade kostnader37. Detta tillsammans med andra svåra
produktionsmässiga avvägningar gjorde att det var få, om några, anläggningar som kunde
klara sig utan statliga subventioner. Andrews utredning lyfter fram att de främsta argumenten
från politiskt håll har handlat om självförsörjning, i första hand vad gäller militären men också
vad gäller att bli oberoende från oljeimport från Mellanöstern.38
Det tycks finnas en del likheter i rättfärdigande från politiskt håll mellan den svenska och
amerikanska framställningen av skifferolja. Självförsörjning och anskaffande av drivmedel till
marinen var båda argument som drev amerikansk och svensk skifferoljeindustris expansion
från politiskt håll. Då den svenska historien i princip bara innefattar ett företag så är det dock
tveksamt om det givet denna bakgrund går att dra mer långtgående slutsatser, varför vi håller
oss från detta för stunden. Det räcker med att veta att skifferoljan även internationellt har
visats stort intresse.

34

Andrews (2006), s. 9.
Holmberg (2008), s. 70.
36
Ibid., s. 70.
37
Ibid., s. 71.
38
Andrews (2006), s. 25.
35
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1.2.2 Vad är skifferolja?
För att förstå sammanhanget i denna uppsats är det lämpligt med en grund genomgång av de
naturresurser och produkter som uppsatsen behandlar – skiffer och skifferolja. Den svenska
alunskiffern som finns i första hand i Närke, Östergötland, Skåne, Öland och Billingen är en
bergart som innehåller bland annat kerogen som är en fossil, organiska substans som vid
upphettning kan ge olja eller gas. Till skillnad från vanlig bergolja som i princip pumpas upp i
färdig form direkt ur marken så måste oljan utvinnas ur skiffret genom retortdestillation eller
genom in situ-framställning.
Retordestillationen är en pyrolysmetod som innebär att man upphettar skiffret kraftigt utan
att tillföra syre. Vid upphettning ger kerogenet ifrån sig olja eller gas vilket sedan kyls ner och
kondenseras för att få fram den slutliga produkten. In situ betyder ungefär ”på plats” och
innebär att man inte bryter malmen utan förångar oljan på plats i berget genom att,
exempelvis, hetta upp berget runt om för att sedan kondensera den på marknivå.
Dessa metoder skiljer sig från den, när detta skrivs, mer och mer förekommande
hydrauliska spräckningen som är mer allmänt känd som fracking. Genom att borra vertikala,
eller aningens sneda borrhål i berggrunden utvinns naturgas ur skiffer, ofta på stora djup.
Vanligt förekommande vid fracking är att man med högt tryck i borrhålet sprutar in vatten
blandat med en mängd kemikalier för att få berget att spricka än mer. Intresset för fracking
har ökat markant när detta skrivs, vilket gör att associationerna till skiffer lätt kan förknippas
med fracking som metod. SSAB använde sig dock bara av de två första metoderna varför
läsaren bör vara uppmärksam på detta faktum.

1.3 Teori och metod
Valet av teori måste stå i relation till vilka frågor som undersökningen är tänkt att besvara.
Svenska skifferoljeaktiebolaget kom att sluka betydande mängder statligt kapital under de 25
åren företaget var i drift, trots att produktionen av olja motsvarade en försumbar del av den
totala konsumtionen av oljeprodukter i Sverige. SSAB startades också som ett beredskapsföretag under kriget, för att sedan övergå till att bli ett så kallat ”långtidsföretag” med ständiga
statliga tillskott för att kunna fortsätta att driva verksamheten. För att kunna ta ställning till de
tolkningsproblem som uppkommer kring denna undersökning så kommer ett teoretiskt
ramverk diskuteras där det centrala studiet är en aktör av någon sort. I första hand kommer
aktör-nätverksteorin användas som utgångspunkt för den teoretiska tolkningsramen.
11

Aktör-nätverksteorin är en sociologisk teori med stark anknytning till Centre de
Sociologie de l'Innovation vid Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris och som främst
har utarbetats av Michael Callon, Bruno Latour och John Law under 1980-talet och framåt.39
Utgångspunkten för aktör-nätverksteorin är att se att samhället, organisationer, agenter och
maskiner alla är effekter av ett ”mönstrat” nätverk uppbyggt kring olika typer av material,
mänskliga som omänskliga.40 Det sociala livet - interaktionen mellan människor,
organisationer, tv-apparater, bilar, myror och människor emellan - är ett resultat av olika
mönster och sammansättningar av heterogena material. Teknikhistorikern Nina Wormbs, som
i sin avhandling om de nordiska satellitprojekten Nordsat och Tele-X utgår från aktörnätverksteorin, beskriver heterogenitet som att någonting inte är enahanda eller enkelt, och tar
ett exempel från Law där han karaktäriserar ingenjörskonst som inte bara teknisk utan också
social.41 Varje fysisk artefakt har en social del. Saker som texter, pengar, maskiner och vilken
annan typ av material man kan tänka sig ingår i formandet av det sociala.
Aktörerna, eller aktanterna, är både människor och icke-mänskliga objekt, men även
sammansättningar av båda dessa som företag, vilket är de centrala studieobjektet i aktörnätverksteorin. Aktant används i litteraturen för att för att inte låsa upp begreppet till
människor.42 Dessa aktörer bygger nätverk genom att mobilisera andra aktörer. Ett större
nätverk ger mer inflytande för den ledande aktörens vilja. Wormbs menar att en aktör
definieras som ”vilket element som helst som skapar utrymme omkring sig själv, som gör
andra element beroende av sig och översätter deras önskningar till sitt eget språk”.43
Oljeskiffer kan inte rimligen förväntas översätta någonting. Dock så kan ett språkrör föra
talan för en oljeskiffret, vilket gör denna skiffer till en aktant. Om det inte finns någon som för
en talan för något som själv inte kan göra det finns heller ingen aktant och kan på så sätt heller
inte ingå i ett nätverk.44
Liknande tillvägagångssätt, alltså att se att tekniken har en påverkan på det sociala och att
det sociala påverkar tekniken, är en del av STS – science and technology studies. Inom STS

39

Wormbs (2003), s. 19. Centrala verk hos respektive författare är Latours Reassembeling the Social (2005),
Callons Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of Saint
Brieuc Bay (1986) och Laws On the Methods of Long Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese
Route to India (1986).
40
Law (1992), s. 380.
41
Wormbs (2003), s. 22. Wormbs refererar till Laws (1987) ”Technology and Heterogeneous Engineering: The
Case of Portuguese Expansion”.
42
Ibid., s. 24.
43
Ibid., s. 25. Citatet är ursprungligen från Michael Callon och Bruno Latour men finns i översatt form i
Wormbs.
44
Ibid., s. 25.
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finns Thomas P. Hughes aktiv med sin teori om stora tekniska system (LTS). Hughes
utvecklade sin syn på stora tekniska system i Networks of Power.45 Centralt för Hughes är
systembyggaren, en person som kan bygga eller forcera fram enighet ur diversitet,
centralisation från pluralism och koherens ur kaos.46
Likheterna med aktörerna i ANT-ansatsen är stora, men jag kommer i första hand använda
bara ANT-ansatsen i och med att den svenska skifferoljeindustrin aldrig varit i närheten av
den storleken som krävs för att räknas som ett stort tekniskt system. Allt som hunnit mogna
till ett stort tekniskt system är i någon mening också ett lyckat projekt, vilket Svenska
skifferoljeaktiebolaget knappat kan ses som. Det krävs andra tolkningsramar och därför så
utgår jag ifrån ANT-ansatsen.
En viktig metodologisk utgångspunkt när man skriver historia är att inte skriva historia
”baklänges”. Nina Wormbs beskriver i metoddelen av sin avhandling att man inte på förhand
bör ta ställning till vem som hade rätt eller vem som ”vann” utifrån fakta som aktörerna inte
hade vid den tiden de fattade beslutet.47 Ett argument för ett beslut bör värderas utifrån vad
aktörerna hade för skäl och kunskap, inte vad vi nu vet. Wormbs utgår i sin avhandling från
aktör-nätverksteorin och använder den som metod.
Denna uppsats kommer dock inte använda ANT som strikt metod, utan den kommer att
användas som en referens vid tolkandet av de argument som framförs i SOU-rapporter och
propositioner. Bland annat så bör en sådan metod, för att vara riktigt fruktbar, ha tillgång till
interna dokument, exempelvis SSABs styrelseprotokoll, vilket denna undersökning inte har
haft. De viktigaste argumenten kommer dock att finnas med i propositionerna och SOUrapporterna som är till underlag för de beslut som tagits kring SSABs verksamhet. Detta gör
att ANT-ansatsen ändå kommer kunna användas för att studera de aktörer som enligt källorna
getts mest inflytande. Denna teoretiska tolkningsram kommer att användas i diskussionen för
att tolka de resultatet som studien givit.

1.4 Metod, källkritik och avgränsning
Metodmässigt har undersökningen bedrivits genom inläsning av tidigare forskning. I ett
senare steg har de propositioner och offentliga utredningar som varit relevanta för
frågeställningarna ovan analyserats. En lättare översikt av de för studien centrala

45

Hughes (1983).
Hughes (2012).
47
Wormbs (2003), s. 24.
46
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utredningarna kommer ges nedan under 1.4.1. Analysen har i första hand inriktats på att
identifiera vilka aktörer som har varit drivande och vilka argument som anförts för olika
beslut. Detta material har till övervägande del bestått av offentligt tryck i form av
propositioner och offentliga utredningar i huvudsak mellan 1940-1961, men också visst
offentligt tryck tiden före. Källorna har valts för att spegla de relevanta turerna kring SSAB
från politiskt håll, ett SSAB som formellt sett började sin produktion 1941 och slutade den
1966. För information om aktörerna har de biografiska handböckerna Vem är det och Vem är
vem?, använts. Dessa biografier finns digitaliserade via den elektroniska resursen Project
Runeberg.48 Den information som hämtats har att göra med förtroendeuppdrag, titlar och
yrkesrelaterad fakta.
I den skiffer som brutits i Kvarntorp har det också funnits en viss mängd uran vilket AB
Atomenergi undersökte tillsammans med SSAB. Föreliggande studie kommer dock inte att
beröra uran eller politiken kring kärnkraft som också var aktuell under den undersökta
perioden. Denna undersökning har avgränsats till att specifikt studera den svenska
skifferoljeproduktionen och SSAB.
Det finns ingen anledning att tro att det offentliga trycket inte uppfyller de klassiska
källkritiska kriterierna äkthet, närhet, tendensfrihet och oberoende. Maria Ågren lyfter också
vikten av att diskutera synlighet och vikt.49 Vad gäller synlighet så finns det ingen anledning
att tro att de som var beslutsfattande i ämnet (riksdagsledamöter) inte var synliga då även en
del motioner har beaktats. Vad gäller vikt så kan vi anta att de propositionerna och
utredningarna i ganska stor mån återspeglar hur man i gemen faktiskt såg på frågor kring
oljeframställning, teknik och beredskap under den undersökta perioden. Den information som
hämtats via Project Runeberg har i mångt och mycket bekräftats genom läsning av
propositioner och offentliga utredningar vilket inte lämnar någon anledning att tro att
uppgifterna inte stämmer. Den övriga texterna som används som material och inte är
primärkällor diskuteras vid behov i löptexten.
Ytterligare en avgränsning som gjorts är kring statens totala kostnader för SSABs
verksamhet. På grund av att medel inte alltid tillskjutits i form av direkta investeringar i
aktier, utan också som lån, bensinskattesubventioner, borgensåtaganden, med mera, från
statens sida finns det en oklarhet kring de exakta kostnaderna för verksamheten i SSAB. De
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Se http://runeberg.org/. Project Runeberg digitaliserar klassisk nordisk litteratur och sidan men redigeras av
Linköpings universitet.
49
Ågren, Maria (2005).
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siffror som redovisas i resultatdelen har i första hand uppgiften att ge riktmärken kring
relationen mellan olika investeringars storlek och omfattning. För att uppnå uppsatsens syfte
och frågeställning är de exakta kostnaderna av mindre relevans. För att förstå SSABs historia
är dessa kostnader dock inte oviktiga varför de redovisas för att kunna jämföra skillnader i
storlek och vikt mellan olika etapper.

1.4.1 Utredningar och utredningsmännen
En stor del av studien kommer att referera till utredningar som har varit centrala för historien
om SSAB. Därför har en väldigt kort sammanfattning gjorts om varje utredning, dess syfte
samt vilka personer som varit ledamöter och ordförande för respektive utredning. Vissa
aktörer nämns bara i matrisen nedan medan vissa kommer att återkomma flitigt under
utredningens gång. Namnen på speciellt centrala personer har kursiverats.

År och namn för utredningen

Syfte för utredningen

SOU 1937:54 Anordnande av

Syftet för utredningen var att
undersöka möjligheten och
komma med förslag för att
lagra drivmedel för
beredskapsändamål.

lagringsutrymmen för flytande
bränslen.
SOU 1946:19 Den ekonomiska
försvarsberedskapens framtida
organisation.

SOU 1947:14 Handeln med
olja.
DS 1949 Kvarntorpsutredningen (Utlåtande ang.
Svenska skifferoljeaktiebolaget).

Ordförande samt övriga
ledamöter
Thorsten Wijnbladh (ordf.), Patrik
Rydbeck, Harald Åkerberg.

Syftet var att förbereda en
grund för att bygga upp en
myndighet kring ekonomisk
försvarsberedskap samt ge
förslag på genomförandet av en
planlagd försvarsberedskap.
Ge förslag kring statlig kontroll
av importen och handeln med
olja.

Sven Schwartz (ordf.), K-G
Ljungdahl, S. Hammarskiöld, Å.
Hovgard, Ingvar Lindell, Erik
Lundberg, Ragnar Persson, Stig
Ödeen.

Utredningen tillsattes för att få
en samlad bild kring
kostnaderna för Kvarntorpsanläggningen och sedan lämna
förslag till framtida beslut.
Utredningen föreslog
expansion av anläggningen.

Gösta Malm (ordf.), Gunnar
Hedlund, R. Lundqvist, Folke
Petrén, Karl Ward.

K-G Ljungdahl (ordf.), Y.
Bengtsson, Hjalmar Olsson, Erik
Severin, Folke Thunborg.
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År och namn för utredningen

Syfte för utredningen

Utredning initierad av bland
andra IVA för att få en samlad
kraft.
bild kring de totala
energiresurserna i Sverige.
Utredningen kom till på
SOU 1956:46;58
riksdagens initiativ och hade
Bränsleförsörjning i
samma mål som SOU 1951:32
men var mer omfattande.
atomåldern, del I och II.
Utredningen såg skifferoljan
som en viktig del i den svenska
energiförsörjningen.
SOU 1961:27 Skifferoljefrågan. Utredning som tillsattes av
riksdagen för att redogöra för
Kvarntorpsanläggningens
framtid utifrån främst ett
ekonomiskt perspektiv.
Utredningen föreslog
nedläggning av anläggningen.
SOU 1951:32 Bränsle och

Ordförande samt övriga
ledamöter
K-G Ljungdahl ensam.

Henning Fransén (ordf.), K-G,
Ljungdahl, Gösta Olhammar,
Folke Petrén, J.H Qvistgaard,
Donovan Werner.

Hjalmar Åselius (ordf.), Folke
Petri, Lennart Simonsson, Erik
Svenke.

1.5 Sammanfattning av upplägg samt disposition
Central tidigare forskning för att analysera resultatet i denna studie i dess historiska kontext
utgörs av Lundin och Stenlås arbete kring modernitetsmyten och reformteknokraternas viktiga
roll i det svenska samhällslivet under efterkrigstiden. Tillsammans med denna tolknings- och
analysram kommer aktör-nätverksteorin att användas för att tolka resultaten i undersökningen.
Eftersom att forskning kring skifferoljans ekonomiska, sociala, politiska och energihistoriska
aspekter är så pass knapp så kommer detta inte användas i någon högre uträckning för att
analysera resultaten från undersökningen.
I resterande del av uppsatsen behandlas först vad som ledde fram till starten av SSAB
under Upptakten för skifferoljeindustrin i Sverige, cirka 1913-1938. Därefter behandlas
besluten som togs under krigsåren under rubriken Krigsåren 1939-1945. Därefter behandlas
den första delen av efterkrigstiden under rubrikerna Löftestiden, 1946-1948 och
Kvarntorpsutredningen 1949. Sist behandlas en expansionsfas av SSAB under
Självförsörjning – hopp och tvivel, 1950-1960 samt nedläggningsbesluten under Dödsstöten
1961-1966. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring studiens resultat.
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2 Oljan och beredskapen
2.1 Upptakten för skifferoljeindustrin i Sverige, cirka 1913-1938
Det tidigaste statliga intresset av skifferoljan visade sig i och med utnämningen av 1913 års
sakkunniga som 1919 kom med Utredning rörande möjligheterna för en inhemsk tillverkning
av mineraloljor och svavel m.m. ur den i olika trakter av Sverige förekommande
alunskiffern.50 Sigge Bergh beskriver i Tekniska muséets årsbok Dædalus om hur marinen
1918, under första världskriget, ingick ett avtal med AB Svensk Oljeindustri, ett av tre
kristidsbolag startat för att exploatera oljefyndigheterna i den svenska alunskiffern. Avtalet
rörde 2 400 ton brännolja och 1 200 ton smörjolja.51 På grund av övergång från kol- till
oljeeldning hade marinen större behov av dessa produkter. 52 Det aktuella företaget med
bergsingenjör Sven V Bergh som tilltänkt driftsingenjör, kom dock aldrig att leverera någon
olja till marinen eftersom projektet lades ner vid krigsslutet 1919.53 De utbyggnader som var
nödvändiga för att utvinna de efterfrågade mängderna för marinens räkning kom på grund av
nedläggningen heller inte att byggas ut.
Bergh, som vid det laget var en av de som hade mest kunskap kring skifferolja drev dock
på för att få till stånd nya ugnar. Den första större anläggningen för framställning av
skifferolja med en så kallad Bergh-ugn, uppkallat efter dess konstruktör,54 var anlagt i
Kinnekulle (Kinne-Kleva) i Västergötland vilket hade fått statliga medel för uppförandet.
Redan 1932 beslöt riksdagen att marinen skulle få överta detta skifferoljeverk.55 En del övriga
verk uppfördes utan större framgång i både privat regi och med statlig inblandning.56 Bland
annat importerade ”kalkpatronen” LW Kyhlberg i Kinnekulle ett verk av skotsk modell.57 På
grund av den mycket högre svavelhalten i den svenska skiffern gav försöken dock
anläggningen mycket lägre avkastning än planerat.

50

Denna uppsats har inte haft utredningen tillgänglig. Däremot är utredningen omnämnd i Nordisk familjebok
från 1926, i det 38 bandet s. 347 under uppslagsordet ”Skifferolja”. I utredningen nämns både Kinnekulle och
Närke som potentiella utvinningsplatser.
51
Bergh (1995), ss. 147-148, 151.
52
Kvarntorpsutredningen (1949), s. 2.
53
Bergh (1995), s. 148.
54
Sven V Bergh var far till Sigge Bergh som skrivit berättelsen om svensk skifferolja i Tekniska muséets årsbok.
Sigge själv var som sin far bergsingenjör.
55
Prop. 1940:63, ss. 1-2. Proposition 1939:19 samt 1940:63 syftar till urtima riksdagen. Urtima riksmöten
extrainkallas vid speciella behov, i detta fall för andra världskriget. Detta gör att de har samma nummer som de
ordinarie kallade, lagtima, riksmöten.
56
Se Berghs (1995) hela kapitel Ur den svenska oljeskifferns hävder i Tekniska muséets årsbok Dædalus.
57
Se ibid., s. 147.
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Marinens övertagande av Kinnekulleverket kunde ske med tidigare insparade medel
och innebar i den bemärkelsen ingen direkt ”förlust” eller ny insats för staten då medlen redan
var budgeterade sedan tidigare.58 Verket hade då statusen som ett försöksverk och övertogs
endast som en beredskapsåtgärd i händelse av att importen av olja skulle begränsas av krig
eller liknande. Dock förberedde man för övergång till en större försöksverksamhet vilket man
också från riksdagens sida beviljade vissa, som man kallar det, ”mindre anslag” för en del
kompletteringsarbeten.59 Vid starten av andra världskriget byggdes anläggningen i Kinnekulle
ut från en kapacitet på 500 ton olja per år till en kapacitet om 7 000 ton olja per år.60
Att säkra olje- och drivmedelstillgångarna sågs ur ett militärt perspektiv som väldigt
viktigt, men även för samhällets försörjning. Chefen för arméförvaltningen, Thorsten
Wijnbladh var ordförande för utredningen Anordnande lagringsutrymmen för flytande
bränslen från 1937 där vikten av att trygga oljeförsörjningen poängteras.61 I utredningen
argumenterar man för att den accelererande motoriseringen och det stora importberoendet
lämnar Sverige sårbart för avspärrning eller krig. I utredningen skriver man att man har att
motse en ökad förbrukning av flytande bränslen (oljebaserat i första hand) då armén och
flottan båda blivit mer motoriserade,62 vilket för flottans del innebar att man ersatte kol med
brännolja. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå vad som skulle komma med en etablering
av en svensk oljeindustri, givet vetskapen om de stora oljeskifferreserverna. Oljan hade
placerat sig som en viktig energikälla i samhällslivet och beroendet var starkt. Att man börjar
snegla mot de stora skiffertillgångarna är inte oförklarligt.
Trots att Sverige aldrig direkt var angripna eller agerade som angripare under andra
världskriget så drabbades den svenska importen av de avspärrningar som det tyska
övertagandet av Danmark och Norge innebar. Frågan om bränsleförsörjning blev allvarlig vad
gällde brännoljor för uppvärmning men i första hand som drivmedel. På grund av krisläget
tillsatte samlingsregeringen år 1940 Statens bränslekommission vars uppdrag var att se över
försörjningen med bränsle från elektrisk kraft, gengas, kol men även det som rör bensin, olja
och smörjolja,63 produkter som framställs ur råolja vilket är av intresse för denna studie. En
central aktör i kommissionen var bland andra K-G Ljungdahl 1940 till 1947 (ordförande 1946
till 1947). Bränslekommissionen som sådan var en kristidsmyndighet som arbetade
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Prop. 1940:63, s. 1.
Ibid., ss. 1-2.
60
Bergh (1995), ss. 151-152
61
SOU 1937:54. Arméförvaltningen motsvaras idag av Försvarets materielverk.
62
Ibid., s. 39.
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Prop. 1940:1:11, pkt. 12.
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kontinuerligt med att lägga förslag kring möjligheter att öka självförsörjningen av bränsle.
Ledamöterna fanns också med i olika utredningar och lämnade remissvar men kommissionen
lade själv aldrig fram någon offentlig utredning. Av speciellt intresse för staten under den
undersöka perioden och för den här undersökningen, är bränslet som gick att framställa ur
skiffer – alltså skifferolja. I efterhand spelade skifferoljan inte särskilt stor roll
försörjningsmässigt men desto större politisk roll.
Vid den här tiden var skifferbrytningen i Sverige på försöksstadiet och det fanns varken
bra metoder eller en direkt nödvändighet att hasta fram lösningar så länge freden varade i
Europa. Tillgången från den globala marknaden var inte heller särskilt knapp under
mellankrigstiden. Detta kom dock att ändras i och med krigsutbrottet 1939.

2.2 Krigsåren 1939-1945
I en skrivelse den 11 september 1939, alltså tio dagar efter att Tyskland invaderat Polen,
skriver Marinförvaltningen att en utbyggnad av Kinnekulleverket skulle kunna förse marinen
med den olja den behöver. Framförallt skulle man snabbt kunna mobilisera militärt tack vare
att oljetillgången var säkerställd.64 För detta beviljades 5 500 000 kronor 1939 och ytterligare
2 200 000 kronor 1940. Vid den tidpunkten var Kinnekulle den stora anläggningen för
produktion av inhemsk olja.
Dock fanns det andra, mycket större och rikare skifferfält österut. Kinnekulle ligger
vid Vänerns sydöstra strand och Kvarntorp, där SSAB kom att ha sin verksamhet, ligger strax
öster om Kumla, i Östnärke som vi kan se i kartan nedan. I Närke fanns de rikaste
oljeskiffrarna. Detta poängterades av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som tillsatt en egen
kommitté för att utreda de svenska oljeskiffertillgångarna. IVA ansökte också om medel för
att arbeta fram en detaljplan för att upprätta ett större skifferoljeverk i Närke, vilket de också
blev beviljade.65 Fritiof Domö, som var handelsminister, använde sig av IVAs underlag och
argumenterade tillsammans med kommerskollegiet och industrikommissionen för att kunna
exploatera de oljetillgångar som fanns, varpå man tillsatte fyra stycken personer med namnet
Skifferoljesakkunniga som fortsatte i IVAs fotspår för att verkställa en undersöknings- och
försöksverksamhet i Närke.66
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Figur 2: Översiktsbild över alunskiffer i södra Sverige.

Att en inhemsk oljetillverkning endast var
ämnad för marinens bruk verkar mindre
troligt, då staten valde att etablera ett nytt
stort verk i Närke jämte det som redan
fanns i Kinnekulle; dessutom ett verk som
skulle ha en mycket större kapacitet.
Marinförvaltningen hade tidigare uttryckt
att den utbyggnad som skulle ske i
Kinnekulle skulle vara tillräckligt för att
tillfredsställa deras behov. Man uttryckte
inget annat om den tänka etableringen av
ett nytt företag i Närke, mer än att man
”instämde livligt i önskemålet av en
omedelbar utbyggnad av
skifferoljeindustrien”.67

Bränslekommissionen anförde som ett
argument att det kunde vara
handelspolitiskt fördelaktigt at bygga ut
en skifferoljeindustri i fredstid, men det
Källa: SOU 1956:58, s. 83.

var inget som de menade skulle föranleda
en forcerad utbyggnad.68 Priset var

avgörande i fredstid men då menade man att det rådde andra förutsättningar. Då denna
proposition lämnades över till riksdagen (den 8 november 1940) var Norge och Danmark
ockuperat av Tyskland och importmöjligheterna var gravt omskurna. ”Värdet av att, om
importmöjligheterna upphöra, i varje fall vårt minimibehov av flytande bränsle kan
tillgodoses på annan väg ligger i öppen dag” skriver Domö.69 Minimibehovet tycks ha blivit
större än marinens direkta minimibehov.
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Endast beredskapsargument kunde rättfärdiga en utbyggnad av denna typ av industri vid
den här tidpunkten. Den tekniska utvecklingen hade inte kommit märkbart längre och
importoljan var betydligt mycket billigare än den man kunde producera från skifferdestillation. Kostnaden för framställning av ett ton råolja skulle, enligt bränslekommissions
beräkningar, uppgå till 190 kronor om man räknade med anläggningskostnader och
amorteringar, medan importerad råolja i juli 1939 kostade 42 kronor per ton och 60 kronor per
ton i början av 1940.70 Senare kunde Kvarntorpsutredningen visa på att produktionen kostat
cirka 220 kronor per kubikmeter räkenskapsåret 1945/46 vilket motsvarar cirka 260 kronor
per ton vid den diskuterade anläggningen i Närke, eller mer specifikt Kvarntorp som det
senare kom att bli.71 Domö diskuterade vidare vad som skulle hända då importhindren
försvann; alltså, skulle det vara lönsamt att driva detta tilltänkta företag i fredstider? Svaret
blev ett spekulativt ”ja”. Han framhåller med stöd från bränslekommissionen att:
Bland annat kan det antagas, att de biprodukter, vilka erhållas vid oljeframställningen,
komma att kunna tillvaratagas i avsevärt större utsträckning än för närvarande kan ske.
Förutsättningarna för ett i ekonomiskt hänseende mer tillfredsställande resultat kunna således
beräknas bliva större.72

De ekonomiska argumenten var dock underordnade och första prioritet var att tillgodose det
svenska minimibehovet av drivmedel. Ett beräknat pris på 190 kronor per ton råolja, alltså lite
mer än tre gånger så mycket som för importolja, behöver inte te sig alltför avskräckande mot
ett scenario utan olja. Med detta bestämde riksdagen att bevilja inköp av aktier i ett nystartat
statligt bolag till ett värde av 15 000 000 kronor vilket kom att heta Svenska skifferoljeaktiebolaget som började sin verksamhet 1941.
Att detta skulle vara ett statligt åtagande rådde heller inga tvivel om. Om vi ser tillbaka på
forskningsöversikten, och det Lundin och Stenlås diskuterade, tycks det passa väl in under
denna period att ett projekt av denna storlek, med låg lönsamhet och stora investeringskrav
genomfördes av staten, eftersom att staten hade intresse av företagets framtida produkter.
Redan tidigare hade staten stött utbyggnaden av verksamheten i Kinnekulle, och
Marinförvaltningen ägde den enda skifferoljeverksamheten som fanns i Sverige. Som tidigare
nämnt i kapitel 1.2.1 så var detta inte ovanligt. Förutom Sverige så var Australiens, Estlands,
Tysklands, Manchuriets (Kina), Spaniens och Sydafrikas skifferoljeindustrier beroende av

70

Prop. 1940:63, s. 9.
Kvarntorpsutredningen (1949), s. 27.
72
Prop. 1940:63, s. 9.
71

21

statliga subventioner.73 Även den amerikanska industrin har i mångt och mycket varit tvungen
att förlita sig på federala subventioner eller direkta federala projekt.74 IVA liksom statens
bränslekommission påtalade att det inte skulle vara lönsamt för det privata kapitalet att driva
ett skifferoljeverk av denna typ när importhindren lyfts. Med andra ord var det av
försörjningsskäl, nära kopplade till försvaret, som man startade SSAB. Skälen för
skifferoljeproduktion som bränslegaranti var mer framträdande än skälen att starta en
skifferoljeproduktion för att eventuellt kunna skapa en vinstdrivande verksamhet.
Vad gäller miljökonsekvenserna var man redan vid förberedelserna av det nya verket i
Kvarntorp medvetna om den skada svavelutsläppen gav på växtligheten. Det var till och med
ett argument att inte bygga verket för stort, eftersom att produktionen inte blev billigare och
avsättningen för biprodukter blev mer problematisk samt att ”bleve verket alltför stort, ökades
därmed risken för skadegörelse på växtligheten genom de svavelhaltiga rökgaserna.”75 I
Kvarntorpsutredningen beskrivs hur markägare och boende kring verket begärt skadestånd för
bland annat ”rökskador på barrskog, fruktträd och gröda, redskap, trådledningar och stängsel
(genom ökad förrostning) samt föremål av silver (missfärgning)”.76 Vid tiden för utredningen
kunde man dock inte klart avgöra till vilken utsträckning Kvarntorpsanläggningen var orsaken
då forskning på denna typ miljöskador var begränsad.
Fram till 1953 hade SSAB fått lägga ut 1 286 000 kronor för skadeståndsanspråk för
skador på skog, växande gröda, fruktträd och trädgårdar samt korrosionsskador.77 Hur som
helst var detta aldrig tillräckligt starka skäl för att inte driva anläggningen vidare.

2.2.1 Uppbyggnaden av en beredskapsindustri
Svenska skifferoljeaktiebolaget beviljades cirka 15 000 000 kronor för igångsättande av en
verksamhet som skulle producera 13 000 kubikmeter råolja.78 Statens bränslekommission var,
efter det att den tillsats, drivande i utvecklingen av anläggningarna i Kvarntorp. Centrala
aktörer var Erik Lundh och även Karl-Gustaf Ljungdahl. Ljungdahl var en av de mest centrala
aktörerna i svensk industriutveckling. Innan han blev ledamot av bränslekommissionen var
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Ljungdahl överdirektör för Statens Vattenfallsverk 1938–1939 och därefter VD för
Ångpanneföreningen 1939–1961. Han var även ledamot av Vetenskapsingenjörsakademin
och ordförande för oljeutredningen som tillsattes vid andra världskrigets slut och som kom
med sitt slutbetänkande 1947.79
Den 24 januari 1941 registrerades SSAB som ett bolag.80 Det dröjde inte längre än drygt
två månader, till den 1 april 1941, innan statens bränslekommission hemställde att SSABs
produktionskapacitet omedelbart borde utvidgas till 28 000 kubikmeter.81 Anledningen till att
man hade för avsikt att bygga ut anläggningarna än mer, var att den kapacitet som då fanns
inte var tillräckligt stor för att kunna leverera de kvantiteter som behövdes för att täcka landets
årliga minimibehov. Exakt vad minimibehov innebar är inte klart. Dock menade
bränslekommissionen att inte heller 28 000 kubikmeter per år var tillräckligt för att
tillfredsställa minimibehovet,82 om än att det var en bit på vägen. Utbyggnaden skulle kosta
staten ytterligare 11 000 000 kronor.
Ordförande i SSABs styrelse, Sven Schwartz, och tillförordnade chefen för samma
företag, Donovan Werner, båda tidigare från cementindustrin, bifogade kommerskollegiet
sina synpunkter och uträkningar. Det var beräkningar som kommerskollegiet inte hade något
att invända mot. Man diskuterade också de olika ugnar som användes vid anläggningarna.
Den av Bergh utvecklade ugnen vid Kinnekulle, och en ugn som användes i den estniska
skifferindustrin och utvecklades i Sverige av AB Industrimetoder, hade man tillstånd att
bygga. Byggnationen var redan igång den 9 maj då propositionen kom till riksdagen. Innan
man hunnit börja använda metoderna i full skala så började man bygga ut med ytterligare en
metod med en så kallad Rockeholmsugn som använts tidigare enligt skotsk modell. Detta
skulle också medföra att svavelhalten i avgaserna kunde halveras. Totalt skulle man ha fyra
ugnsenheter, två av Bergh-modell, och alla skulle ha samma kapacitet om 500 ton skiffer per
dygn. Ingen av metoderna var vidare förfinad utan hela verksamheten var i mångt och mycket
av försökskaraktär.
I ytterligare en ansats till att tillfredsställa oljebehovet beslutades om ytterligare anslag till
utbyggnad av en ny metod. Till den så kallade Ljungströmsmetoden anslogs 1 200 000 kronor
för att kunna öka produktionen.83 Ljungströmsmetoden skilde sig väsentligt från de övriga
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brännugnsmetoderna på det sättet att framställningen skedde så kallat in situ. För att utvinna
gasformig olja direkt ur marken – in situ – borrade man ner värmeelement i berggrunden för
att hetta upp marken tills att oljan förångades för att sedan kondensera gasen vid markytan.
Denna metod var snabb och kunde snabbt utvinna stora mängder olja. Dock fanns det två
stora nackdelar: dels kunde svavelutsläppen inte tas om hand om utan släpptes direkt ut i
luften, dels krävde metoden väldigt stora mängder elström.84 Kvarntorp var vid dessa stadiet
en enorm försöksverksamhet för svensk oljeutvinning, vilken rimligen också var det enda
sättet att lösa oljeförsörjningen vid avspärrningstider.

2.2.2 Expansionen av beredskapsindustrin
Anläggningen vid Kvarntorp byggdes ut och verket i Kinnekulle hade sedan 1932 drivits av
marinen. Kinnekulleverket överfördes dock från marinen till SSAB 1943, eller från försvaret
till handelsdepartementet, för att samordna verksamheterna.85 De enda som var emot att slå
samman marinens anläggning i Kinnekulle och SSABs verksamhet i Kvarntorp under samma
flagg, var marinen samt socialdemokraten Algot Törnkvist.86 Argumenten handlade inte om
att man ansåg att staten skulle vara en dålig ägare av båda verksamheterna, utan snarare om
att verksamheten i Kinnekulle var mognare och att de största kunskaperna fanns där, vilket
både marinen och Törnkvist lyfte upp. Marinen och Törnkvist menade att man helt enkelt
skulle vänta med en sammanslagning till fredstider, eftersom, att den nya organisationen
riskerade att försämra den äldre verksamheten i Kinnekulle. SSABs egna styrelse var dock
positiva till en sammanslagning och sammanslagning blev också utfallet.
I samband med denna sammanslagning argumenterades också för ytterligare utbyggnad. I
propositionen från 1943 så skriver regeringen att Kvarntorp hade en kapacitet om 29 000 ton
per år. Kapaciteten hade alltså utökats från den tidigare volymsiffran på 28 000 kubikmeter,
och Kinnekulle hade en kapacitet om 10 000 ton per år.87 Bränslekommissionen föreslog en
utbyggnad kapaciteten till på 81 000 ton om året för de båda verken (10 000 ton för
Kinnekulle och 32 000 ton för Kvarntorp), med sikte på 150 000 ton. Marinförvaltningen,
genom Sven V Bergh, fick tillsammans med SSAB i uppgift att utföra beräkningar för denna
utbyggnad. De kom fram till att utbyggnaden i första steget skulle kosta 28 800 000 kronor.
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SSABs styrelse lade själva förslag på att expansionen vid Kvarntorp i första hand skulle
ske via investeringar i den energikrävande Ljungströmsmetoden.88 Problemet var att den
ström som behövdes, inte kunde levereras på ett enkelt sätt. SSAB hade slutit ett avtal med
Vattenfallstyrelsen om en effektleverans på 10 000 kilowatt vilket var maximalt vad
Vattenfallstyrelsen kunde lova att leverera. Dock skulle det behövas cirka 4 000 kilowatt till
för att utbyggnaden endast skulle kunna ske med hjälp av Ljungströmsmetoden. Effekten på
14 000 kilowatt var nödvändig för att komma upp i den diskuterade produktionskapaciteten
om 32 000 ton olja per år. Istället föreslår man att bygga fler ugnar av olika modell.
Kapacitet och faktisk produktion motsvarade dock inte varandra. Bränslekommissionen
poängterade att man vid Kinnekulle aldrig uppnått en högre månadsproduktion än 690 ton,
och snittproduktionen för de tre tidigvarande månaderna hade varit 560 ton vilket blir 6 720
ton per år i relation till 10 000 ton per år.89 Inte heller var hela anläggningen vid Kvarntorp
vinterkörd och därför trodde man att inte heller denna utbyggnad skulle nå upp till de
kvantiteter på 81 000 ton som man önskade sig. Bränslekommissionen åberopade därför en
ännu större utbyggnad, speciellt med fokus på Ljungströmsmetoden, vilket skulle öka
kostnaderna till cirka 35 000 000 kronor, alltså 6 000 000 kronor mer än SSABs förslag.
Bergsingenjören och direktören Håkan Abenius, som 1948 kom att bli VD för Stora
Kopparbergs Bergslags AB, var anlitad som sakkunnig vid frågan. Det var också ett av hans
två framlagda alternativ som sedan kom att ligga till grund för vad riksdagen beslutade, efter
ett litet omformulerande av SSABs styrelse. Kinnekulleverkets kapacitet byggdes bara ut med
4 000 ton men Kvarntorpsverket skulle expandera desto mer med en ökning av kapaciteten
med 40 000 ton för att komma upp till de cirka 80 000 ton av total produktionskapacitet som
önskades av bränslekommissionen. Till detta beviljar staten lån om 25 600 000 kronor till
SSAB. Ingen amorteringsplan lades upp på grund av fluktuerande oljepriser och lånet var helt
klart av en kriskaraktär. Tidigare handelsminister Domö, som sedan 1941 var bränsleminister
och ansvarig för propositionen, argumenterade för att man ändå måste se över alla statens
aktieinnehav vid slutet på kristiderna. Detta lån kom också att bli kortvarigt och avskrevs
redan nästa år.
Domö menar i den sista propositionen som rör svensk skifferolja innan krigsslutet, att
eftersom ”det icke kan antagas, att bolaget under normala förhållanden skall kunna – i
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konkurrens med utländska leverantörer – för sin olja erhålla ett pris som ens förslår att, jämte
täckningen av bolagets direkta driftkostnader, bereda möjlighet till avskrivningar, långt
mindre lämna någon ränta å det i bolagets anläggningar nedlagda kapitalet” är rimligt att så
snabbt som möjligt avskriva värdet på den svenska statens ägande i bolaget.90 SSAB hade fått
ett fast pris av försvaret för dess produkter. Diskussioner fördes om man skulle ta ut ett högre
pris för att snabbare kunna avskriva bolagets tillgångar, dock föredrogs att skriva av
tillgångarna på ett bräde då Domö, som citerat, inte trodde att avskrivningar genom ökad
försäljning eller pris var något att hoppas på, framför allt inte då den svenska staten var den
enda tänkbara konsumenten. Man beslutar att avskriva statens aktieinnehav i SSAB från
29 238 400 kronor till 100 kronor och på samma sätt att efterskänka lånet på 25 600 000
kronor.91
Hur mycket bidrog då dessa utbyggnader till svensk oljeförsörjning? Vi vet att det till
synes fanns en enighet om att bygga upp kapacitet för att kunna producera inhemsk olja.
Åtminstone har inte några direkt kritiska röster lyfts eller fått utrymme i källorna. Som Lundin
och Stenlås poängterat tidigare, och som diskuteras i denna uppsats, så kan detta vara en del
av detta bero på att de röster som ifrågasatte myten om moderniteten tystades. Dock kan vi
nog se på enigheten under krisåren som uttryck för någonting annat än ett tystande av kritiska
röster. Under krigsåren bestod regeringen av en koalitionsregering bestående av
Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern. Alla förutom Svenska
kommunistiska partiet. Att det fanns skiljelinjer i svensk politik trots en bred regering kan
tyckas självklart, men kring frågan om svensk skifferolja under kriget tycks det inte funnits
någon större oenighet.
Brian R. Mitchell har samlat europeisk statistik kring bland annat oljeimport och dito
export sedan mitten på 1800-talet vilket finns samlat i tabell 1 mellan 1939 till 1960.92 Efter
att den etapp som beslutades om 1943, var klar skulle Kvarntorp och Kinnekulle gemensamt
stå för en produktion om 81 000 ton råolja per år. Den svenska importen låg på 1 488 000 ton
1939. Med den beräknade utbyggnaden för 1943 och framåt skulle kapaciteten alltså motsvara
lite drygt fem procent av importen 1939. Under krigets första år så var dock importen nere på
541 000 ton, för att vara på sin lägstanivå 1942, 108 000 ton importerad olja. Bränslekommissionens önskan att bygga ut skifferoljeindustrin kom 1942 vilket föranledde 1943 års
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proposition. En utbyggnad till 81 000 ton i produktionskapacitet skulle medge en knappt 80
procentig ökning av oljetillgångarna i Sverige 1942.

Tabell 1: Svensk import av petroleum (råolja) mellan 1939-1960 i tusen ton.
1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1488

541

131

108

147

137

196

1836

3098

3334

3048

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

3767

4892

5083

5538

6476

8084

9771

9400

10597

10862

13210

Källa: Sammanställt från Mitchell (2007).

Vid tiden för beslutet om den stora utbyggnaden av SSABs verksamhet skulle den ökade
kapaciteten stå för ett märkbart tillskott till den totala konsumtionsmöjligheten av
oljeprodukter. Hur stor roll en tilltänkt 80 procentig ökning av konsumtionsmöjligheterna
egentligen skulle spelat är dock oklart i denna studie med tanke på att hänsyn inte tagits till
alla de alternativ som fanns till olja som gengas, torv och motorsprit. Fram till 30 juni 1946
hade företaget tillverkat 231 000 kubikmeter råolja i Kvarntorp och 21 640 kubikmeter i
Kinnekulle från övertagandet från marinen 1943,93 vilket motsvarar 35 procent av den totala
importen 1941-1945.
Att Domö, bränslekommissionen och SSABs egen styrelse dock var positiva är inte
omöjligt att förstå då alla hade för avsikt att öka den svenska tillgången på bränsle där oljan
förstås spelade en viktig roll. Vad som dock är säkert är att vid denna tid så var aktörerna
medvetna om att oljan var dyr i framställning om import var möjligt och att utsläppen hade
skadeverkningar på miljön. Avvägningar som man fann rimliga att göra i krig, men frågan var
om det var samma avvägningar i fredstid som spelade in?

2.3 Löftestiden, 1946-1948
Efter krigsslutet kom utredningen Den ekonomiska försvarsberedskapens framtida
organisation, år 1946, som betonade att det borde forskas mer kring utvinning av skifferolja,
dock som en mer allmän kommentar kring att hitta alternativ till import av fossil energi.94
Överlag betonas att mer forskning för att bättre kunna utnyttja och exploatera tillgångar som
torv, ved och skiffer behövs. Anledningen var att Sverige var så beroende av import och att
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det ” givet är, att Sveriges nästan totala avsaknad av fossila bränslen ur beredskapssynpunkt
utgör en väsentlig nackdel”.95 Sverige var vid den här tiden enormt importberoende av bränsle
och det enda bränslet som fanns i något sånär rik kvantitet som också var lättillgängligt var
skogen. Specifikt skifferoljan var en så pass ny produkt att det kan tyckas som goda skäl att
förespråka vidare forskning. Erik Lundh skrev för statens bränslekommission att SSAB bör
fortsätta sin verksamhet, dock enbart av beredskapsskäl,96 medan man i utredningen skriver
att man bör intensifiera forskningen kring skifferolja.97
Denna utredning kring den framtida beredskapsorganisationen lades fram till
Hushållningsdepartementet den 9 februari 1946, bara ett halvår efter att kriget officiellt var
över. Ordförande för SOU-rapporten var Sven Schwartz som då fortfarande var ordförande i
SSAB. Han hade bland annat med sig K-G Ljungdahl som då också var ordförande i den så
kallade oljeutredningen.98 Överlag var önskan att vidga möjligheterna för att tillfredsställa
oljebehovet och tillgången på andra drivmedel stor. Dock var importhindren borta i och med
fredsslutet vilket föranledde nedläggningen av verket i Kinnekulle. Verket lades ner efter en
skrivelse från SSABs styrelse då verksamheten inte längre fick kosta samma som det fick
under ett krisläge.99 Även Kvarntorps framtid var tvunget att besluta om.
2.3.1 SSAB - Ett normalt ”långtidsföretag”?
Med nedläggningen av Kinnekulle var den totala kapaciteten för svensk oljeproduktion
71 000 kubikmeter olja om året. Frågan för bolaget var om det ekonomiskt sett var lönsamt att
fortsätta då man tvingas konkurrera med importpriser. Efter nedläggningen av Kinnekulle,
med inledda rationaliseringar och med nya byggnationer av anläggningar för att tillvarata
biprodukter, skulle man kunna börja amortera och ge avkastning på kapitalet. SSABs styrelse
bad om att få ses som ”ett normalt långtidsföretag” vilket de också fick status som hos
handelsdepartementet.100 SSABs styrelse, genom Schwartz och VD:n Claes Gejrot, skrev att
SSAB inte hade möjlighet att konkurrera med dessa importpriser, men för att bibehålla den
kapacitet som redan fanns i Kvarntorp skulle staten behöva skjuta till 3 600 000 kronor per år
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för att täcka driftförluster och värdeminskningar.101 Schwartz och Gejrot lade då fram ett
förslag för att reducera eller helt göra sig av med förlusterna. Genom investeringar på
18 200 000 kronor kunde man gå med 2 700 000 kronor i vinst verksamhetsåret 1951/52
hävdade de.102 Från statens sida skulle alltså efter vissa investeringar, ett negativt resultat på
3 600 000 kronor per år kunna vändas till en vinst på 2 700 000 kronor per år redan inom
några år. För att detta skulle vara möjligt skulle även bolagets aktiekapital skrivas ner med
25 200 000 kronor. Om inte skulle nedskrivningsbehovet bli för stort och vinsten mindre. Det
omedelbara kapitalbehovet skulle dock uppgå till 16 000 000 kronor, vilket föreslogs bestå i
nyteckning av aktier från statens sida. Gunnar Myrdal, som för tillfället var handelsminister
(1945 till 1947), var också ordförande i kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering och
var vid detta skede den som var högst ansvarig för Kvarntorps öde. Kommissionen, som
citeras i proposition 304 som avhandlar frågan om Kvarntorps fortsatta drift, menar att det
fanns möjlighet för SSAB att konkurrera med marknadspriset på olja och uppnå ett visst
driftsöverskott men bara i de gynnsammaste fall.103 Dock menar man att försvars- och
försörjningspolitiska skäl fortfarande spelar in varför det skulle vara rimligt att staten fortsatt
gick in och stöttade verksamheten.
SSABs styrelse och kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering kom fram till två
olika slutsatser där SSABs beräkningar få ses som mycket mer optimistiska än
kommissionens. Styrelsens kalkyler grundade sig på ett stabilt oljepris och samma
omkostnader som 1945, vilket exempelvis uteslöt löneökningar. På SSABs styrelses skrivelse
lämnade Statskontoret, Riksgäldsfullmäktige och Kommerskollegiet remissvar där
Statskontoret och Kommerskollegiet antingen inte hade gått igenom styrelsens beräkningar
eller anförde att de inte kunde bedöma dem.104 Riksgäldsfullmäktige menade att kalkylerna
var ovissa då antagandet om oförändrade oljepriser och driftskostnader var oklara. De var
dessutom tveksamma till om företaget överhuvud taget skulle kunna bära sina egna
driftskostnader. Riksgäldsfullmäktige ifrågasatte om man inte skulle lägga ned anläggningen
då priset på importerad olja gått ner. Kommerskollegiet ansåg att man ur försvarsmässig
hänsyn borde ha kvar verksamheten i Kvarntorp vilket också överbefälhavare Helge Jung
poängterade, dock ivrade man inte för den föreslagna utbyggnaden som Schwartz och Gejrot
föreslagit.
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Myrdal menar att med tanke på omständigheterna borde man ändå vara nöjd med vad
SSAB har åstadkommit.105 En forcerad uppbyggnad under svåra förhållanden ökade
anläggningskostnaderna och att verket haft en försökskaraktär där ledningen själva fått
experimentera för att uppnå största möjliga produktion var inga lätta omständigheter. Dock
skulle ett beslut tas om SSABs framtida verksamhet. Eftersom att Kvarntorp fortfarande sågs
som beredskapspolitiskt oumbärligt, var alternativen att lägga ner tillverkningen men med
möjlighet att snabbt starta igång, alternativt fortsätta i någon form. Det intressanta med denna
proposition är att Myrdal i mångt och mycket köper Schwartz och Gejrots argumentation
kring att det vore fördelaktigt att investera ytterligare i bolaget för att få ner kostnaderna och
möjligen uppnå vinst. Trots att hans egen kommission inte såg det som troligt att man skulle
kunna närma sig marknadspriser och att de myndigheter som uttalat sig knappast uppvisade
samma positiva inställning som Schwartz och Gejrot.
Myrdal menar att en förlust för staten på 3 600 000 kronor per år för upprätthållande av
driften snarare skulle vara grund för nedläggning av verksamheten.106 Den utbyggnad som
Schwartz och Gejrot skulle finansiera med ett tillskott på 16 000 000 kronor från staten var
upplagt på en femårsperiod och innebar att företaget skulle gå med förlust de första tre, enligt
Schwartz och Gejrots beräkningar. Detta är inte konstigt enligt Myrdal, eftersom ”det torde
icke heller kunna begäras, att ett företag som driver en för vårt land helt ny produktion och
som tillkommit under så säregna förhållanden som skifferoljebolaget, vid fri prisbildning
omedelbart ska kunna uppvisa vinst på sin rörelse”.107 Med detta ville han tillstyrka styrelsen
förslag om tillskott på 16 000 000 kronor i aktiekapital vilket också blir fallet. De största
investeringarna rör ombyggnader av ugnshusen för att kunna öka olje- och
svavelproduktionen, samt en ny gasolanläggning. Inräknat är också en mindre investering i en
kalkugn. Efter att riksdagen beslutat om att tillåta företaget att rekonstrueras var SSABs
tillgångar 20 000 000 kronor. 4 000 000 kronor i eget aktiekapital plus de nya 16 000 000
kronor som anslogs i av 1946 års proposition. Ytterligare 3 000 000 kronor beviljas 1947 i
aktiekapital för uppförande av en gasolanläggning.108
Kvarntorpsverket och SSAB hade alltså därefter ställning som ett så kallat långtidsföretag.
Vad detta exakt innebär är oklart men förmodligen ska det ses som skilt från att vara ett så
kallat kristidsföretag där kostnader var sekundära i förhållande till produktionen.

105

Prop. 1946:304, s. 11.
Ibid., s. 12.
107
Ibid., s. 13.
108
Prop. 1947:219.
106

30

Långtidsföretag var det i den mån SSAB konkurrerade på marknadsvillkor, om än fortfarande
i statlig drift och ägo vilket rimligen föranleder extra omsorg från statsmakten.
Vintern 1947 var kall, vilket gjorde att nybyggnationerna drabbades av hinder. Ytterligare
förseningar, höjda kollektivavtalslöner, minskad tillgång och höjda priser på elkraft innebar
att SSAB dubblerade de driftsunderskott de annars beräknade sig ha under uppbyggnaden av
den nya långtidsföretagsverksamheten som beslutades om 1946.109 Elkraftsbristen hade bland
annat som resultat att man inte kunde använda sig av Ljungströmsanläggningen som man
annars hade stora förhoppningar på.110
SSAB var i ett akut behov av likvida medel och ytterligare kapitaltillskott var enlig dem
nödvändigt. I proposition 69 från 1948 radas tre förslag från styrelsen upp.111 Utifrån det
principbeslut som togs av riksdagen 1946 om att Kvarntorpsanläggningen måste hållas i
driftsskick av beredskapsskäl kunde man antingen avbryta de påbörjade investeringarna, eller
fullfölja det som påbörjats (gasolanläggning, ombyggnad av ett ugnshus och tillbyggnad av en
ångcentral för elektrisk kraft), eller att fullfölja hela utbyggnaden som beslutades 1946. Vid
de första alternativet skulle verksamheten, som tidigare sagts, gå med förlust, men de andra
två alternativen skulle leda till driftsöverskott. På grund av att detta gått så fel i fråga om de
nya investeringarnas tänkta kostnader beslutade ansvarig minister Gjöres om att samma dag
som propositionen lades fram till riksdagen, den 6 februari 1948, tillsätta en utredning vid
namn Kvarntorpsutredningen 1948, allt för att utreda Kvarntorps framtid. Tills vidare, medan
man inväntade resultatet från utredningen, menade Gjöres att de beställningar som gjorts,
bland annat en kalkugn från USA, skulle slutföras och de driftförluster som uppkommit måste
täckas. I enlighet med 1946 års beslut, argumenterade Gjöres för att staten skulle anslå
15 000 000 kronor för att täcka driftsunderskottet. Resultatet från Kvarntorputredningen lät
inte vänta länge på sig utan lade fram sina förslag till handelsdepartementet redan ett år efter,
den 19 februari 1949.

2.4 Kvarntorpsutredningen 1949
Inför efterkrigsexpansionen av Kvarntorpsverksamheten hade ansvariga politiker i första hand
använt sig av beslutsmaterial och beräkningar som tagits fram av SSABs styrelse och också i
stor utsträckning beslutat i riktning med dessa. Om det var så att man på politisk nivå hade
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lägre förtroende för SSABs styrelse, eller om man i övrigt börjad ifrågasätta de stora
åtaganden, kan tyvärr inte utrönas från det material som används i denna undersökning.
Däremot innebar Kvarntorpsutredningen ett vägskäl för SSABs fortsatta verksamhet.
Ordförande för Kvarntorpsutredningen var en central aktör i industrisverige, Gösta Malm.
Ledamot i ingenjörsvetenskapsakademin, tidigare partiobunden minister i regeringarna De
Geer och von Sydow och före detta generaldirektör på Vattenfallsstyrelsen var några meriter
Malm hade i bagaget vid tiden för utredningen. Övriga ledamöter var Gunnar Hedlund som
samma år kom att bli Bondeförbundets ordförande och senare inrikesminister, högerns Ragnar
Lundqvist som var byråchefen för järnvägsstyrelsen, folkpartisten Folke Petrén som varit
drifts- och forskningsingenjör på Rönnskärsverken och som sedan kom att bli ledamot i
bränsleutredningen, samt chefredaktören och riksdagsledamoten Karl Ward från
Socialdemokraterna. Även Ångpanneföreningen var inblandad och som expert anlitades Bertil
Norén som var disponent vid Bolidens gruvaktiebolag. Sveriges Geologiska Undersökningar
(SGU) var med för uttala sig om skifferfyndigheterna i Kvarntorp. Ett flertal andra
sakkunniga och myndigheter gav bidrag till utredningen där också arbetare vid SSAB och
direktören Claes Gejrot anlitats för att inhämta material.
De absolut tyngsta skälen för att driva SSAB vidare efter krigsslutet har haft en
beredskapsmässig karaktär och den rent företagsekonomiska aspekten har konsekvent underordnats. Samma argument om beredskap finns också att hitta i Kvarntorpsutredningen.
Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap menade att, vid händelse av krig, skulle
verksamheten vara allt för sårbar för bombanfall. Däremot var oljan och de raffinerade
produkterna tillsammans med gasolen och svavlet som biprodukter enormt viktiga tillgångar
vid eventuella nya avspärrningar.112 På grund av Sveriges försvarspolitiskt neutrala hållning
innebär det, menar utredningsmännen, att man enbart är utlämnad åt egen produktion om
importen hindras på grund av krig.113 Man fortsätter med att säga att det är väldigt ovisst till
vilken kostnad man kan hålla verket vilande.
Utredningen sammanfattas med: ”Den verkställande utredningen ger vid handen, att
skifferoljeverket vid Kvarntorp i sitt nuvarande skick går med en betydande förlust. Det är i
och för sig ej så anmärkningsvärt, att man för den skull får anse att driften vid verket bör
nedläggas.”114 På grund av att Kvarntorp haft karaktären av ett försöksverk i fullstor skala så
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finns det fortfarande mycket kvar att utreda. Man har inte kunnat testa Ljungströmsmetoden i
någon större utsträckning som man tyckte hade en väldigt stor potential, på grund av bristen
på elkraft.115 Det gasolverk som beslutades om 1947 tillsammans med övrig expansion var
inte färdigbyggd men sågs som en stor möjlig inkomstkälla, trots att man inte säkert kunde
veta hur en relativt ny produkt som gasol skulle mottas av svenska marknaden. Dock menade
man att gasol var en framgångsrik produkt i andra länder, att gasolen skulle vara en viktig
beredskapsprodukt, att betydande medel redan investerats i en gasolanläggning och att en
gasolanläggning skulle kunna bidra till lönsamheten i Kvarntorp.116
Förslaget från utredningen blev att inte bara bevara verket av beredskapsskäl. Man föreslår
också att bevilja nya medel för expansion om 21 400 000 kronor, varav 15 050 000 kronor
skulle bestå av lån. Expansionen var uppdelad i tre etapper där den första etappen, etapp 1 för
budgetår 1949/50 handlade om att täcka driftförluster och finansiera reparationer. Etapp 2
(budgetår 1950/51) innefattade en ombyggnation av en Bergh-ugn och slutförande av
gasolanläggningen. Den sista etappen, etapp 3 (budgetår 1951/52), var den mest kostsamma
där ytterligare två Bergh-ugnar skulle byggas om till en kostnad av 12 000 000 kronor.
Kvarntorpsverket och SSABs fortlevnad var under lupp. Ett av de realistiska alternativen
var rimligen att lägga ned produktionen men hålla verket så pass dugligt att produktionen
skulle kunna upptas vid en beredskapssituation. En total nedläggning med tanke på de
beredskapsargument som funnits var knappast troligt. Det andra alternativt var en utbyggnad,
vilket utredningen också föreslog. Industrin såg fortfarande som en ”försöksanläggning i
fullstor skala”,117 vilket innebar att det fanns potential. Skulle verket ändå drivas så fanns det
såklart en vilja att inte gå med förlust, och helst vinst.

2.4.1 Tron på den nya industrin
Den proposition som följde på Kvarntorpsutredningen var beredd av försvars-, finans-,
jordbruks- och folkhushållningsdepartementet och hade tagit in en mängd remissvar.118 Ingen
remissinstans avstyrkte att SSAB utvecklades som utredningen i huvudsak föreslog.119 Dock
lades tre motioner i andra kammaren120 och en i förstakammaren121 av folkpartister och
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högerpolitiker. Folkpartisterna argumenterade för en snabb avveckling av
Kvarntorpsanläggningen och enbart upprätthålla beredskapsverksamhet. Högern var skeptiskt
till antaganden om att prisnivån skulle vara konstant samt att det var i den svenska
regeringens inflytandesfär att kunna bestämma Sveriges delaktighet i krig eller ej.
Den remissinstans som däremot är mest skeptisk, i linje med de motioner som lades fram
av högerriksdagsmännen, är fullmäktige för riksgäldskontoret. Som vi tidigare sett så
kritiserade de uträkningarna kring det material som låg till grund för 1946 års proposition och
även denna proposition fick Riksgäldskontoret att mana till försiktighet. Eftersom att
kalkylerna visade på små underskott och osäkerheterna kring oljepriset och avsättningsmöjligheterna för gasol så fanns det stora risker att överskotten i realiteten skulle vändas till
underskott, menade man.122 De avrådde inte från expansionsplanerna men däremot menade de
att man fick räkna med förlust även fast beräkningarna visade överskott. Även SSABs styrelse
tyckte det fanns en osäkerhet kring höjda arbetarlöner, dock inget som förhindrade en
expansion.
Bränslekommissionen var som vi tidigare sett drivande i utvecklingen av Kvarntorp och
argumenterade för den stora vikt en expansion av verksamheten skulle kunna ha i beredskapssynpunkt.123 Här märks dock en liten skillnad i argumentation. Dels så mätte man inte bara
produktion av råolja utan istället bensin och pannbrännolja. För civilt bruk använde man inom
landet 24 000 kubikmeter bensin och 40 000 kubikmeter brännolja under vart och ett av
beredskapsåren 1943 och 1944. Utbyggnaden skulle ge 28 000 kubikmeter bensin och 73 000
kubikmeter brännolja per år. Detta var ur beredskapssynpunkt en stor ökning, men argumentet
syftar till civilt bruk och inte till att förse militären med bränsle, samtidigt som konsumtionen
ökat markant sedan kriget. Högerns riksdagsledamot, Torsten Isaksson, hävdade att
konsumtionen av bensin i riket 1948 uppgick till 775 000 kubikmeter vilket innebär att den
ökade bensintillförseln från Kvarntorp skulle stå för 3.6 procent av den totala
konsumtionen.124
Överbefälhavare Helge Jung uttryckte att det vore billigare att tillgodose försörjningen av
drivmedel med att lagra en del av importen.125 Ljung menade att, med tanke på allt kapital
som redan investerats i Kvarntorp, var det lika bra att verkställa förslagen från
Kvarntorpsutredningen.
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Sven Andersson, konsultativt statsråd och föredragande för propositionen, anför att hålla
verket i drift, även om man bara hade beredskapen i åtanke skulle vara rationellt eftersom att
ett beredskapsläge skulle kosta staten i tillskott till verksamheten varje år och till det skulle
forskning i Kvarntorp omöjliggöras.126 Andersson tillade även, precis som Riksgälden, att
många faktorer i utredningens beräkningar var osäkra och dessutom inte hörde till områden
som SSAB själva kunde påverka. Dock menade utredningsmännen att beräkningarna var
försiktigt gjorda vilket Andersson menar ”böra lämna gott utrymme för förbättrade
resultat”.127 Detta föranledde Andersson att föreslå att de förslagna utbyggnaderna skulle ske,
förutom att bara en och inte tre Bergh-ugnar skulle byggas om. De andra ugnarnas utbyggnad
skulle bero på den första ombyggnadens resultat. Detta motsvarad i princip etapp 1 och 2
vilket motsvarade 3 750 000 för ”täckande av vissa kostnader” och 6 000 000 i
investeringsanslag. Övriga medel äskades från nästa års riksdag.

2.5 Självförsörjning – hopp och tvivel, 1950-1960
Ytterligare medel beviljades 1950 för att färdigställa etapp 3 och täcka de planerade
driftförlusterna och mindre investeringsbehov.128 Lån på 9 455 000 kronor och 3 200 000
kronor i tillskott för att täcka underskotten. Dittills hade SSAB i väldigt liten utsträckning
själva lånat upp kapital. Staten beviljade istället lån med en låg ränta. Dock var räntan aldrig
något SSAB hann med att betala med tanke på att de inte visat positiva resultat.
Av de 9 455 000 kronorna som anslogs var 7 500 000 kronor ämnade för att bygga ut de
två övriga Bergh-ugnarna.129 Lite märkligt kan tyckas då man enligt tidigare beslut skulle
göra utbyggnaden av ytterligare Bergh-ugnar beroende på driftsresultatet av den första
utbyggnaden. De undersökningar man gjorde var utförda under knappt 14 dagar, mellan 22
november och femte december 1949.130 Detta kan uppfattas som aningen kort tid för att testa
ett driftsresultat vilket folkpartisten Waldemar Svensson påpekar i en motion.131 En annan
motion från flera folkpartister med bland andra Folke Petrén och R. Lundqvist som tidigare
var ledamöter av Kvarntorpsutredningen, lades fram med anledning av 1950 års
proposition.132 Den handlade om att få ett samlat grepp kring bränsleförsörjningen i Sverige
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och att det för det ändamålet borde utses en kommission kring bränsleförsörjningens
ekonomiska, handelspolitiska och beredskapsmässiga synpunkter. En sådan kommission
tillsattes av regeringen 16 februari 1951 som lämnade sina två betänkanden 1956.
Denna kommission föregicks dock av en av Ingenjörsvetenskapsakademin initierad
utredning där K-G Ljungdahl för IVAs räkning erbjöd sig villig att genomföra
undersökningen.133 Riksnämnden för ekonomiskt försvarsberedskap och Statens tekniska
forskningsråd var också med som initiativtagare och generaldirektören för Riksnämnden,
Harald Qvistgaard, garanterade att svara för kostnaderna å nämndens vägnar. Ljungdahl
lämnade sitt betänkande 1 januari 1951 och kom sedan tillsammans med bland andra
Qvistgaard att ingå i sakkunniggruppen Bränsleutredningen 1951, som lämnade sitt
slutbetänkande 1956.134
2.5.1 Bränsleutredningarna
Ljungdahl utförde utredningen Bränsle och kraft själv, men tog hjälp av diverse experter på
området.135 En hel del fokus lades på skifferoljan och Kvarntorp. Han menade att Kvarntorp
inte hade stora möjligheter att ersätta importen, ty Kvarntorp skulle ha en produktionsförmåga
på 28 000 kubikmeter bensin och 73 000 kubikmeter brännolja efter att etapp 3 var
färdigställd.136 Förbrukningen för importerad bensin och brännolja 1949 motsvarade 780 000
ton respektive 2 217 000 ton. Kvarntorps produktion motsvarade då cirka 2.7 procent av den
totala konsumtionen av bensin och brännoljor i landet. Ljungdahl menade trots det att det var
”oerhört värdefullt att ha en arbetande enhet på detta område, som bär en – om ock icke
särskilt stor – del av försörjningsbördan till acceptabel kostnad och som framför allt kan
utgöra ett forsknings- och utvecklingscentrum på skifferns område.”137
Den stora utredningen som kom 1956 hette Bränsleförsörjningen i atomåldern.138
Henning Fransén som var rådgivare kring tekniska frågor vid handelsdepartementet var
ordförande. Med sig hade han som tidigare nämnt Ljungdahl och Qvistgaard, samt dåvarande
ordföranden i statens bränslekommission Erik Severin, Folke Petrén som tidigare satt i
Kvarntorpsutredningen, tidigare chefen på SSAB och direktören Donovan Werner samt Gösta
Olhammar.
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Utredningsmännen utryckte en oro kring hur den svenska energiförsörjningen skulle klaras
vid fortsatt utveckling av en ”konsumtionsvänlig samhällspolitik”.139 Om de då rådande
trenderna skulle fortsätta och det skulle föras en så kallad ”passiv energipolitik” så skulle
oljeimporten som då täckte cirka 50 procent av energibehoven stå för 70 procent 1980. Den
inhemska produktionen hade växt i första hand vad gällde vattenkraften men vad gällde
stenkol, torv och skifferolja så var tendenserna stagnerande. Figur 3 nedan är hämtad från
utredningen och visar det uppskattade energibehovet från 1955 till 1980. Ved, inhemskt kol,
torv och skiffer skulle minska något, förmodligen på grund av vedens och träkolens minskade
användning medan importerad olja skulle öka kraftigt.
Figur 3: Uppskattad utveckling av energibehov mellan 1955 till 1980, miljarder Mcal/år.140

Källa: SOU 1956:46, s. 24.

Utredningsmännen beskriver sina farhågor som att: ”en fortsatt utveckling efter nu rådande
tendenser medför en skrämmande ökning av bränsleimporten - mer än en fördubbling fram till
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år 1980 - och får allvarliga följder såväl handelspolitiskt som beredskapsmässigt.141 Man
poängterar också det svenska beroendet av ostörd import och eftersom att utredningen inte
kunde redogöra för de politiska konsekvenserna kring ett anslutande de europeiska
energisamarbetena kol- och stålunionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom)
så räknande man med att Sverige fick lösa sina energiproblem själva.142
Figur 4 illustrerar utredningsmännens uppfattning kring den möjliga energikonsumtionen
efter 1955 om en ”aktiv energipolitik” skulle anammas. Den skulle i första hand syfta till att
bättra på handelsbalansen men också göra Sverige mer motståndskraftigt mot importchocker.
Man tänker sig att stenkolsbrytningen i Skåne skulle vara oförändrad, men att
träkolsproduktionen borde ha upphört, möjligen till förmån för torvkoks.143 Man tänker sig att
skifferoljeproduktionen borde vara utbyggd till en storlek 200 000 till 300 000 ton bensin och
andra motordrivmedel medan vedkonsumtionen skulle vara oförändrad eller 60 procent lägre
1980 jämförelsevis med 1955. Den elektriska och värmegivande produktionen av kärnkraft
skulle också öka. Syftet med denna typ av energipolitik beskrivs som att:

Innebörden härav kan uttryckas sålunda: medan den passiva energipolitiken leder till en
okontrollerbar importutveckling, kan den aktiva energipolitiken göra det möjligt för oss att
själva behärska bränsleimporten, så som vi finner oss böra behärska andra viktiga
livsbetingelser i samhället. Vi kunde då låta den få den omfattning som vid varje tillfälle ter
sig rationell med hänsyn till ekonomi, handelspolitik och beredskap. Vilka fördelar en sådan
aktiv energipolitik kan ge i form av ökad nationell handlingsfrihet, torde ligga i öppen dag. 144

Skifferoljans del i den aktiva energipolitiken var inte stor om det inte vore för
beredskapstanken. Torv, ved och atomkraft kunde se till en stor del av de kraftbehov som
behövdes, men gällande drivmedel så fanns det mycket färre och sämre alternativ. För den
trafik som inte kunde rationaliseras bort var gengas alternativet men perspektivet skulle
”alltjämt vara skrämmande, om inte programmet inrymde en väsentlig utbyggnad av vår
skifferoljeindustri med långt driven förädling av produktionen till motordrivmedel”.145
Anledningen till att det var viktigt av beredskapsskäl att bygga ut produktionen av
skifferolja redan innan Sverige hamnade i beredskapsläge var för att den komplexa strukturen
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som finns kring skifferoljetillverkning, där det finns så många delar av skiffern som måste
utnyttjas rationellt, så menade man att en häftig expansion vid beredskapstider var förenade
med stora svårigheter.146 Därför sågs beredskapsvärdet från industrin som det normala
produktionsvärdet. Den metod man visste man kunde bygga ut snabbt var Ljungströmsmetoden där man värmde upp berggrunden och utvann oljan in situ. Problemet var att
metoden var beroende av att det fanns ett elöverskott vilket var vanskligt att lita på under
beredskapstider samtidigt som det tog ett halvår av uppvärmning för att anläggningen skulle
vara tillräckligt varm. Detta skulle eventuellt kunna förebyggas genom att utveckla
Ljungströmsanläggningar som värmdes med gas istället.

Figur 4: Uppskattad utveckling av energibehov mellan 1955 till 1980 med så kallad aktiv
energipolitik, miljarder Mcal/år.

Källa: SOU 1956:46, s. 67.
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Eftersom drivmedel var det man i högsta grad önskade från Kvarntorp så föreslog
Bränsleutredningen 1951 en tioårsplan där produktionen skulle ställas om för att i första hand
producera drivmedel, exklusive tillvaratagandet av restprodukter som gasol och svavel och så
vidare.147 Utbyggnaderna som utredningen föreslog skulle kosta cirka 210 000 000 kronor
under denna tioårsperiod. Detta var dock beroende på att man hittade ett sätt att rena de
svavelhaltiga rökgaserna som nu utgjorde ett hinder för vidare expansion. Denna massiva
utbyggnad kom riksdagen dock aldrig att besluta om.
2.5.2 Beredskap för allt
Kvarntorpsanläggningen producerade en mängd produkter. Kvarntorpsutredningen listar
bensin, två typer av eldningsolja, elkraft, svavel, jordbrukskalk, gasol, impregneringsolja,
skifferbeckolja, ammoniumsulfat, skifferaska och skifferstybb.148 De flesta produkter som
Kvarntorp producerade hade någon form av beredskapsvärde: oljan för uppvärmning och
drivmedel, svavlet för industrin, gasol som drivmedel och så vidare. På grund av expansionen
som föreslogs av Kvarntorpsutredningen ökade produktionen av många av dessa produkter
vilket också ledde till ett överskott av gas och ånga. SSAB önskade då att staten kunde gå in
som borgenär för upplåningen till en ammoniakfabrik tillsammans med Kooperativa
förbundet.149 Handelsministern John Ericsson påtalade att ur allmän försörjnings och
beredskapssynpunkt var det viktigt att den inhemska produktionen av kvävegödselmedel
(ammoniakens allra vanligaste användningsområde) för det svenska jordbruket byggdes ut.150
Då SSAB inte själva hade någon säkerhet för lån så gick staten in som borgenär och dessutom
lovade man att garantera driften i tio år, då detta var ett önskemål från Kooperativa förbundets
sida.
SSABs roll som potentiell beredskapsreserv för många produkter var nu stor. Den mesta
produktionen i företaget var av relevans utifall att importen till Sverige skulle begränsas.
Dock var det ju för de allra flesta produkter möjligt att hålla lager, exempelvis som
överbefälhavaren Jung tidigare uttryckte om bombsäker bensinlagring. Dock sågs den egna
produktionen fortfarande som ett alternativ att föredra och subventionerna för att hålla
verksamheten igång var digra.
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Utbyggnadsprogrammet som beslutats i början av 1950-talet fortlöpte utan bekymmer,
dock var det ekonomiska resultatet sämre än väntat. SSAB anhöll 1954 om, och fick,
undantag i fem år från att behöva betala skatt på den bensin som företaget tillverkade.151
Staten hade fram till 1958 tillskjutits motsvarande 120 000 000 kronor förutom diverse
borgensåtaganden. Samma år som Bränsleutredningen 1951 lämnade sitt betänkande, daterat
1956, inkom två skrivelser från SSABs styrelse där de äskade nya pengar för nya
investeringar och rationaliseringar. Den första skrivelsen äskade sammanlagt 28 000 000
kronor varav 22 000 000 kronor skulle gå till byggandet av ytterligare en Bergh-ugn,
kompletteringsarbeten i samband med detta om 2 000 000 kronor, öka rörelsekapitalet med
2 000 000 kronor och ytterligare 2 000 000 kronor skulle användas till forskning kring
rökgasrening.152 En ny ugn ville man ha för att kunna ersätta två så kallade IM-ugnar som nu
blivit gamla och därför hade en sämre driftsekonomi. Senare samma år ändrades äskningen
till totalt 27 700 000 kronor där IM-ugnarna istället skulle rustas upp för 14 000 000 kronor
istället för att en ny Bergh-ugn skulle byggas. Förutom pengarna till rörelsekapital och
rökgasrening önskade man medel till täckande av rörelseförluster som uppstått
verksamhetsåret 1952/53 och 1953/54 om 9 700 000 kronor.

2.5.3 Början till slutet
Gunnar Lange var handelsminister 1958 och ansvarig för den proposition som behandlade de
båda skrivelserna från 1956 från SSAB och förslagen från Bränsleutredningen. På grund av
att de ombyggnationer som föreslogs av SSAB och Bränsleutredningen, enligt Lange inte var
tillräckligt tekniskt eller ekonomisk genomarbetade så var det svårt att ta beslut i frågan.153
Han menar att det från SSABs sida återstår en betydande forskning, försök och projektering
innan slutgiltiga förslag kan läggas. Detta kan tyckas vara en skillnad i förhållande till hur
andra handelsministrar har bearbetat förslag som kommit direkt från SSABs styrelse men
även från offentliga utredningar. Just vikten att ha en beredskapsindustri av Kvarntorps
kaliber tycks tidigare ha motiverat beslut som till synes ha saknat en mer säker vetenskaplig
och ekonomiskt genomarbetad grund. Av de remissinstanser som uttalade sig både om
Bränsleutredningen 1951 och SSABs äskanden var det egentligen bara Riksnämnden för
ekonomisk försvarsberedskap som var riktigt positiva till en vidare utbyggnad av
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verksamheten, förutom SSAB själva.154 Mer skeptiska var Statskontoret som menade att
avkastningen var låg, fullmäktige för Riksgäldskontoret och Riksbanken som hänvisade till
det strama ekonomiska läget på grund av den förda åtstramningspolitiken varför de avråder
från investeringar nya investeringar.155
På grund av de osäkra resultaten av ytterligare investeringar tillsatte Lange en offentlig
utredning som kom tog namnet Oljeskifferutredningen som lämnade sitt slutbetänkande,
Skifferoljefrågan, den 25 maj 1961. Innan denna utredning lämnar sitt slutbetänkande gick
staten in som borgenär för upp till 15 000 000 kronor då Lange menade att det fanns vissa
mindre investeringar att göra som på kort sikt skulle kunna förbättra driftsekonomin på vissa
ugnar.156
Utredningens slutbetänkande föregicks av en skrift journalisten och redaktören Anders
Byttner. Byttner hade dels arbetat med statliga utredningar men också flera utredande böcker,
bland annat om Kreugerkoncernen.157 Boken Kvarntorp: en studie i slöseri kom ut 1960 är en
kavalkad i insinuanta anspelningar kring SSABs styrelse om att vara manipulativa tiggare och
Byttner skräder inte orden om vad han tycker är en fruktansvärt olönsamma investeringar.
Dessvärre saknar boken en fullständig notapparat och bara på vissa ställen är det källorna
tydliga. Trots det är arbetet gediget genomförts från Byttners sida då han också haft en stor
tillgång till företagets interna dokument och räkenskaper, vilket gör att han på ett övertygande
sätt uppnår sitt mål – att visa att Kvarntorp varit ett kostsamt projekt för staten. Dock är det
inte säkert att det investeringarna, trots att de varit kostsamma, inte varit rättfärdigade givet
den kunskap beslutsfattarna haft vid tillfället.
Byttner har en tendens att skriva historia baklänges, han beskriver alltså Kvarntorp som en
”studie i slöseri” eller en misslyckad verksamhet trots att mycket av den information han
baserar det inte fanns tillgänglig för beslutsfattare vid tidpunkten för beslutet. Dock drar han
tre högst relevanta slutsatser över hur det kommer sig att verksamheten i Kvarntorp fortsatte
efter krigsslutet trots höga kostnader för staten och naturen:
1. Beredskapssynpunkter: Trots alla sina påtagliga brister och misslyckanden har
Kvarntorpsanläggningen ansetts representera ett betydelsefullt tillskott till… [vår bränsleförsörjning]… som inte kunnat säkerställas på något annat sätt.
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2. ”Återvinningsmotivet”: Med lämplig sanering och komplettering av anläggningar och
tillverkning tros Kvarntorp kunna bli ett bärkraftigt företag…
3. ”De skapade intressena”: Sedan Kvarntorp väl kommit till och fått bedriva sin verksamhet
i så många år, har olika, starka intressen… knutits vid dess fortbestånd… 158

Dessa punkter återkommer och diskuteras mer i slutsatserna. Hur mycket Byttners bok
inverkade på det som sen kom att bli beslutet är oklart och inte inom ramen för denna
undersökning, men framställningen är helt klart medryckande om än med ett rätt tydligt bias
för en nedläggning av verksamheten.

2.6 Dödsstöten 1961-1966
Skifferoljefrågans ordförande var Hjalmar Åselius som även var ordförande i stålkoncernen
Fagersta bruks AB. Till sin hjälp hade han med sig överdirektören för Vattenfallsstyrelsen
Folke Petri och AB Atomenergis överingenjör, Erik Svenke, som tidigare varit anställd på
flottans skifferoljeverk i Kinnekulle. Den förste sekreteraren Lennart Simonsson som var
överdirektör på Statens provningsanstalt blev från 1951 också ledamot i utredningen.
Utredningsmännen gjorde grundliga genomgångar, framförallt inriktat på SSABs
driftsekonomi. Man menar att de förlusterna som företaget drogs med sedan starten under
andra världskriget var motiverade under beredskapstiden. Man menar att eftersom
målsättningarna varit rent affärsmässiga, alltså att företaget skulle kunna bära sina egna
kostnader, så får företagets status som normalt långtidsföretag underkännas. Detta speglar
dock inte helt den verklighet i vilket beslut om företagets fortlevnad tagits. Ambitionen har
varit att företaget ska gå med vinst, men utan beredskapsargumenten och tron på den tekniska
utvecklingen så är det tveksamt att målsättningarna varit endast affärsmässiga då Kvarntorp,
som också utredningen poängterar, haft ett högt beredskapsvärde.159
Vad gäller beredskapen så visade utredningen att för samma kostnad som staten hade för
att hålla Kvarntorpsanläggningen i drift (14 000 000 kronor per år) så kunde man lagra
motsvarande sex års produktion av olja och gasol i bombsäkra valv. Under dessa sex år skulle
det då rimligen vara möjligt att bygga upp en ny industri, menade man.160 Detta skulle lösa
beredskapen kring olja och gasol på ett billigare sätt än att hålla Kvarntorp i drift. Eftersom att

158

Byttner (1960), s. 81. Kursiveringarna i originalet.
SOU 1961:27, s. 13.
160
Ibid., ss. 71-72.
159

43

lagring av beredskapsprodukter såg som ett lämpligare alternativ än produktion av desamma
kommer utredningen fram till slutsatsen:
Under sådana omständigheter föreligger icke enligt utredningens uppfattning skäl för en
fortsatt oljeskifferhantering. Då denna utgör grunden för bolagets produktion, föreslår
utredningen därför, att Svenska Skifferoljeaktiebolagets verksamhet avvecklas snarast
möjligt, samt att bolaget i samband härmed likvideras och dess tillgångar avyttras.161

Lönsamheten var obefintlig och andra alternativ för att klara beredskapen fanns. Den 25 maj
1961 lades utredningen fram till regeringen. Den 2 juni samma år tillsattes den så kallade
Kvarntorpskommissionen för att göra utredningar och planeringsarbetet för nedläggningen av
SSABs verksamhet.
De flesta remissinstanser som svarade på utredningen Skifferoljefrågan höll med om att
verket borde läggas ner, om än fanns det oenighet kring hur omfattande nedläggningen skulle
vara. Vissa delar av produktionen var lönsamma och kanske därför inte betingade samma
nedläggningskrav, menade man.162 Många remissinstanser värnade för den lokala arbetslöshet
som skulle uppstå vid ett nedläggande av Kvarntorpsanläggningen. Men att SSAB inte längre
skulle få fortsätta sin verksamhet var klart.
Handelsminister Lange anförde en mängd argument för nedläggning. Verket var olönsamt
på grund av att priset på bland annat olja inte varit tullskyddat och följde
världsmarknadspriser samtidigt som lönerna stigit. Beredskapsargumentet har successivt
försvagats i och med att den inhemska oljekonsumtionen stigit på ett sätt som inte kunde
förutses på 40-talet. Dessutom stod kärnkraften vid tröskeln vilket han trodde skulle få en
större betydelse i den svenska energiförsörjningen. För en avveckling beslutade riksdagen om
65 000 000 kronor i lån till att täcka skulder och avvecklingskostnader för företaget som
skulle avbetalas endast om något överskott han uppstå. Till avskrivning av oreglerade
kapitalmedelsförluster beviljades 40 455 000 kronor. Anläggningen var i drift fram till 1966.
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3 Diskussion
Allt eftersom tiden passerade från uppstarten av SSAB vidgades argumentationen för varför
en inhemsk skifferoljeindustri var värd att driva. Argumentationen förändrades från att handla
om att förse svenska marinen med bränn- och smörjolja i en beredskaps- eller krigssituation,
till att vara ett medel för att bättra på den svenska handelsbalansen gentemot utlandet.
Företaget var aldrig ekonomiskt bärkraftigt. Argumentet för att företaget skulle vara
vinstgivande var ofta underordnat framför argument om självförsörjning och argument som
pekade på att företaget kunde bli vinstgivande. SSAB var aldrig i den bemärkelsen ett
”normalt långtidsföretag”, alltså ett privat företag som konkurrerade på marknadsmässiga
grunder. Det var ett beredskapsföretag även under fredstid som inte klarade av att driva
verksamhet utan massivt statligt understöd.

3.1 Inte bara beredskap
Det huvudsakliga skälen till varför SSAB startades hade, som tidigare nämnt, beredskapskaraktär. Beredskapsskäl var även de huvudsakliga motivet till varför SSABs verksamhet fick
fortsätta efter andra världskriget. Beredskapsskälen var nödvändiga men jag vill hävda att de
inte var tillräckliga för att fortsätta driva företaget även i fredstid. I huvudsak vill jag diskutera
fem faktorer som förklarar varför man från politiskt håll valde att driva företaget vidare.
För det första sågs verket som enormt viktigt ur en beredskapssynpunkt samt att man
antog att Sverige skulle hålla sig neutralt i sin utrikespolitiska profil. En förutsättning för
Kvarntorpsverket var, krasst uttryckt, risken för att krig utbröt i andra länder. Förutsatt att
neutralitetspolitiken skulle gälla och att Sverige på grund av åtaganden om alliansfrihet inte
kunde förlita sig på varken Sovjet eller Väst för import, så var en inhemsk produktion av olja
nödvändig för den basala bränsleförsörjningen.
För det andra sågs kostnaderna för att hålla verket vilande som för höga i förhållande till
de potentiella vinster nya investeringar kunde frambringa. Vi såg hur handelsminister Gunnar
Myrdal uttryckte sig som att en anläggning som bara kostade hellre borde läggas ner.
För det tredje såg man Kvarntorp som en försöksanläggning i ”fullstor skala”.163 SSABs
verksamhet forcerades fram under kriget vilket innebar att allting inte varit fullt ut
genomtänkt då investeringarna genomdrevs. I och med att det inte tidigare hade förekommit
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någon större utvinning av skifferolja i Sverige så var det osagt vilken kapacitet man faktiskt
kunde nå för oljeproduktion.
Det fjärde faktorn är knuten till den tredje och handlar om den generella tilltron som fanns
till forskning och utveckling. Tanken på forskningens roll som samhällsnyttig verksamhet var
etablerad vid den studerade tiden. Forskningen kring skifferoljan borde inte setts som ett
undantag. Att förklara bort dåliga driftsresultat med saker som väder och oväntat höga
arbetarlöner verkade enklare än att acceptera att skifferoljeproduktion som sådan inte var
lönsam. För att få produktionen lönsam var det prioriterat att ta hand om de restprodukter
oljeproduktionen gav. SSAB äskade ansenliga summor pengar, bland annat för utbyggnad och
utveckling av en gasol- och en ammoniakanläggning. Tanken var att dessa skulle bidra till,
och kanske till och med vara bärande för att kunna göra SSAB till ett vinstdrivande företag.
Detta innebar att produktionen diversifierades långt bortom den ursprungliga, vilket var en
nödvändighet för att kunna uppnå en god driftsekonomi. Detta bidrog till en enorm
komplexitet kring skifferoljeframställning och det fordrades en stor mängd forskning och
utveckling. Något som kanske i själva verket snarare sporrade istället för att avskräcka.
Den femte och sista faktorn som jag tror spelade in handlar om redan gjorda investeringar
i tid, pengar, utredningar och kunskap som fanns inom och i anknytning till SSAB. Väldigt
mycket kapital hade investerats i Kvarntorpsanläggningen från statens sida. Att helt enkelt
erkänna att investeringarna för skattebetalarnas pengar skulle ha varit fruktlösa var förstås ett
stort steg. Även aktörerna hade intressen av SSABs fortsatta drift. Förmodligen hade SSABs
egen styrelse och VD:n Gejrot det allra största intresset. All den expertis som byggts upp
kring skifferoljebearbetning skulle ha blivit ingenting värt om inte SSAB fanns kvar. Faktum
är att inget privat företag självt skulle kunna driva samma typ av industri.
Önskan från SSAB att fortsätta driften syntes tydligt genom att de ofta äskade pengar för
nya investeringar från staten då de själva inte kunde få lån på den privata marknaden. Det
syns att de hade en tydlig agenda om att behålla verksamheten vid liv på vilket sätt de
framställde alternativen för Kvarntorps fortsatta drift. Exemplet på det är de uträkningar som
företaget presenterade för Myrdal där ett av alternativen skulle göra att staten var tvungen till
att skjuta till 3 600 000 kronor per år medan de andra två, efter investeringar och
avskrivningar, kunde lämna vinst till statsmakten. Att lägga fram ett ”dåligt” alternativ där
staten måste skjuta in pengar utan att få något tillbaka och ställa detta mot löften om
produktion och relativt hög avkastning får ses som aningens manipulativt. Speciellt med tanke
på att dess beräkningar enligt Riksgäldsfullmäktige, var överskattade.
46

3.2 Aktörerna och SSABs faser
ANT-ansatsen handlar om att studera aktörer och de nätverk som de bygger omkring sig.
Statens bränslekommission och Ingenjörsvetenskapsakademin har utkristalliserat sig som
tydliga aktörer. Främst kan vi se exempelvis K-G Ljungdahl som en av de mer centrala
aktörerna eftersom han hade en framskjuten position inom både bränslekommissionen och
IVA. Vi kan också se hur han var drivande genom att fastslå SSABs viktiga position inom den
svenska energiförsörjningen i Bränsle och kraft, och sedermera också i Bränsleförsörjningen i
atomåldern.164 Gösta Malm var också central. Kvarntorpsutredningen som han var ansvarig
för fick stort inflytande för de förslag som utredningen lade fram till riksdagen. Malm
tillsammans med de övriga ledamöterna i Kvarntorpsutredningen får anses haft en stark
inflytande.
Även politiker som Gunnar Myrdal, som vid denna tid åtnjöt ett stort inflytande, är mest
troligt en av de personer som var mest avgörande för att SSAB kom att leva kvar i och med
det beslut som kom i och med propositionen 1946. Trots att övriga instanser uttryckte sig
direkt avrådande eller tveksamma till en expansion av Kvarntorpsanläggningen efter kriget så
fick Myrdal genom sin vilja. Att SSAB bara skulle få kräva pengar från statskassan utan att
utvecklas såg han inte som ett alternativ, dessutom kunde man inte ställa samma krav på att,
en så pass ny verksamhet skulle ge vinst omedelbart. Det krävdes nya satsningar.
SSABs historia kan grovt delas upp i två faser där den ena sträcker sig från 1941 till 1949
som jag kallar för uppbyggnadsfasen där beredskapsargumenten var de absolut bärande. Den
andra fasen sträcker sig från 1950 till 1961 då beslutet om nedläggning togs. Den andra fasen
kallar jag för expansionsfasen.
Jag ser det som att det fanns tre avgörande händelser och beslut för uppbyggandet av
SSAB, och några aktörer som spelade extra stor roll. Ockupationen av Danmark och Norge
med dithörande avspärrningar för import ledde IVA till att undersöka möjligheterna att
anlägga en skifferoljeindustri i Kvarntorp vilket blev grunden för att Fritiof Domö senare
verkställde mycket av det IVA initierat. Den andra kritiska punkten var i krigsslutet och precis
som tidigare beskrivet, spelade Myrdals vilja in starkt till att satsa vidare på
skifferoljeindustrin. Även SSABs styrelse spelade en viktig roll genom att måla upp en
framtid med en industri som kunde ge god avkastning, samtidigt som man fyllde ett
beredskapssyfte. Trots att remissinstanserna var direkt kritiska eller i alla fall inte hade gått
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SOU 1951:32 och 1956:46.
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igenom SSABs räkenskaper så beslutade man, via Myrdal att bevilja expansionen. När Axel
Gjöres var handelsminister mötte han osäkerhet med en annan inställning. Gjöres valde att
tillsatta Kvarntorpskutredningen istället för att enbart lita på SSABs beräkningar vilket skiljer
de båda ministrarna åt. Gjöres hade å andra sidan misslyckade tidigare beräkningar från
SSAB att luta sig på.
Den tredje anledningen till varför SSAB kom att drivas vidare var Kvarntorpsutredningen
som tidigare nämnt var Gösta Malm ansvarig. Kvarntorpsutredningen var tillsatt av Gjöres på
grund av osäkerhet, men när utredningen väl lades fram så vägde den tungt i beslutet om
SSABs fortsatta expansion.
Efter att Kvarntorpsutredningen lämnat sina förslag och att förslagen i huvudsak
tillstyrktes av riksdagen så var uppbyggnadsfasen av Kvarntorp slut, vill jag hävda. Fram till
dess var det huvudsakliga argumentet beredskapen, en beredskap som var villkorad att vinst
gick att få längre fram. Annars hade man löst beredskapen via lagring av importvaror.
Efter det blev argumenten mer inriktade på att expandera verksamheten med bland annat
ammoniakproduktion som inte direkt var nära kopplad till drivmedel, vilket var den
ursprungliga beredskapsprodukten. På samma sätt sågs Kvarntorp som en möjlighet att inte
bara klara basbehoven vid strypt import utan också som en möjlighet att bättra på
handelsbalansen. Aktörerna ändrade sin argumentation och den kan möjligen förklaras av att
minnet av andra världskriget sakta bleknade och istället ersattes av en önskan att
handelspolitiskt bli mer oberoende. Kvarntorp var, som tidigare nämnts, producent av gasol
och ammoniak vilka likväl som oljan var behövliga produkter under beredskapstider men
ingenting som man tidigare producerat i någon större utsträckning inom Sverige. Även svavel
och elkrafts producerades i Kvarntorp vilka också var viktiga resurser under beredskapstider.
Ju fler produkter SSAB tillverkade som hade ett potentiellt beredskapsvärde, desto robustare
stod SSAB mot sviktande lönsamhet.
Detta föranleder frågan huruvida SSAB faktiskt var samhällsekonomiskt lönsamt eller ej.
Frågeställningen i början av uppsatsen ger vid handen att SSAB var samhällsekonomiskt
olönsamt. Företagsekonomiskt gick kalkylerna inte ihop men i och med att beredskapen för
drivmedel och andra produkter som SSAB kunde förse den svenska marknaden med,
värderades så högt är det svårt att se hur man hade kunnat agera på annat sätt. Med facit i
hand kanske det varit billigare att lagra olja i bombsäkra valv, men givet den vetskapen som
fanns vid tiden för besluten är det inte lika självklart att man borde handlat annorlunda,
baserat på vad man ville uppnå vilket var beredskapsproduktion av viktiga varor. Skifferoljan
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var en enorm potentiell reserv. Att oljan som sådan också var en symbol för internationell
status och det moderna samhället torde ha spelat in.

3.3 Myten om moderniteten
Aktörerna K-G Ljungdahl och Gösta Malm är goda exempel på de som Lundin och Stenlås
kallar för reformteknokraterna. De verkade inom myten om moderniteten där tekniska
framsteg sågs som nästan synonymt med samhälleliga framsteg. Att SSAB sågs som en
teknisk utmaning och möjlighet finns en stark anledning att tro. Möjligheten att kunna bli i
högre grad självförsörjande på olja måste också ansetts som att det skulle gett en framskjuten
internationell status. Tron på att framsteg inom forskning skulle kunna ge de resultat man
önskade var stark och denna tilltro och kraft symboliserades i det spelrum som gavs till
reformteknokraterna. De beslut som togs på reformteknokraternas inrådan måste ha setts som
väl avvägda beslut.
Historien om SSAB passar väl in i den beskrivning Lundin och Stenlås ger av svenska
självbilden och kopplingen mellan forskning, välfärdssamhället och självförsörjning. SSAB
som industriprojekt ifrågasattes inte då det såg som en självklar del av det svenska
samhällsbygget. SSAB bidrog till energipolitiska frågeställningar, rent industripolitiska
frågeställningar där staten var ansvarig för att driva forskning och produktion kring olja, och
försvarspolitiska frågeställningar som är av stort intresse. SSAB var inte bara ett företag tänkt
att förse Sverige med olja under första världskriget. Det var också ett företag som passar väl
in i den svenska självbilden kring efterkrigstiden.
Reformteknokraterna som ledare och initiativtagare till statliga utredningar spelade en
väldigt stor roll i formandet av SSAB. Sveriges hållning som alliansfria och neutrala i
händelse av krig var också en förutsättning för SSABs fortlevnad. I och med att man dömt ut
Kvarntorpsanläggningen som oduglig under krig eftersom det var ett enkelt bombmål så
kunde SSAB bara existera under krig om Sverige inte var direkt angripet. Detta var bara
möjligt om Sverige höll sig försvarspolitiskt neutralt. På samma sätt så kunde inte Sverige, i
fall krig skulle utbryta, förlita sig på import från Sovjet eller Väst då detta skulle ses som ett
brott mot alliansfriheten och i förlängningen neutralitetspolitiken vilket skulle föranleda
aggression. SSABs fortlevnad är i mångt och mycket en produkt av den mytbildning som
Lundin och Stenlås ger uttryck för.
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Materialet som finns kring SSAB är omfattande via SOU-rapporter, propositioner men
även interna dokument som denna uppsats inte haft tillgång till. I och med att företaget var
statligt ägt och stora ekonomiska resurser investerades, finns det fortfarande relevant
forskning kvar att bedriva kring staten som ägare och ansvarig för SSAB. Denna uppsats är
därför inte uttömmande utan har utrett de övergripande motiven kring den fortsatta driften
efter andra världskriget.
Frågan är om det funnits något liknande företag som setts som en så viktig del av den
svenska beredskapspolitiken på bränsleområdet tidigare. En uppgift för framtida studier blir
att försöka täcka in om det funnits liknande industriprojekt som understötts på samma sätt
med liknande argument. För att vidare sätta SSAB i ett sammanhang är det en uppgift för
framtida studier att studera hur den svenska energipolitiken hanterade andra energislag
förutom oljan. Att få ett samlat grepp kring politiken för torv, sulfitsprit, inhemsk kol,
metanol och etanol, med mera skulle ge en mer enhetlig bild om hur den svenska
energipolitiska linjen faktiskt såg ut efter krigen och innan kärnkraften. Även mer ingående
studier kring interna dokument från ledande aktörer som IVA och SSABs styrelse skulle
kunna bredda förståelsen kring vad som varit drivkrafterna för aktörerna och hur deras
nätverk faktiskt såg ut. Detta skulle ge än mer ingående förståelse för SSABs historia.
Avslutningsvis så kan vi konstatera att det finns många aspekter till industriföretaget
Svenska skifferoljeaktiebolaget. Energipolitiska som industripolitiska som försvarspolitiska.
Denna uppsats har rört vid alla aspekter men inte utforskat någon fullt ut. Uppsatsen har dock
gett en del förståelse kring de övergripande motiven för drivandet av SSAB från statens sida.
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