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Metaller och gruvdrift är ett ständigt aktuellt ämne. Återanvänd-
ning av metaller blir allt viktigare då metaller betraktas som en 
ändlig resurs. Men är de verkligen det, och i sådana fall: ur 
vilket perspektiv? Arbetet behandlar bildningsprocesser för 
några av våra viktigaste metaller - guld, järn, nickel och koppar 
- samt en handfull sällsynta metaller vars användning ökat: 
indium, gallium och germanium. Arbetet börjar med att kortfat-
tat diskutera begreppen malmer och mineral. Därefter beskrivs 
de processer som enligt rådande vetenskaplig teori ligger till 
grund för de viktigaste av dessa malmförekomster. Där behand-
las även tidsbegreppet för malmbildande processer. Beräknade 
tillgångar på dessa metaller i dagsläget, samt beräknade reserver 
tas också upp. Vidare diskuteras prisutvecklingen på dessa 
metaller och avslutningsvis förs ett resonemang kring prisut-
veckling med fokus på den globala marknaden och tillväxteko-
nomierna i Kina, Ryssland, Indien och Brasilien samt andra 
mindre men likväl växande ekonomier i världen.
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Abstract 
Metals and mining are perpetually important topics. Recycling is increasing, not least 
as metals are deemed non-renewable. But are they really that? This thesis presents 
a summary of the most prominent ore forming processes for the key industrial metals 
gold, iron, copper and nickel. The work also includes a brief look at the rare elements 
indium, gallium and germanium. The study starts with a short discussion and 
explanation of fundamental terminology, and then proceeds to account for the ore 
forming processes behind the most economically important deposit types of these 
elements. A number of deposit types are presented for each element and some of 
them are mentioned twice, for example porphyry copper ores are also important 
sources of gold. Brief discussions and overviews of calculated reserves for each 
element are presented at the end of each chapter. Additionally, the future of mining 
and price fluctuations of metals are discussed from a global perspective, taking in the 
expanding markets in Brazil, Russia, India and China as well as other growing 
economies around the world.  

 

  





 Sammanfattning 

Metaller och gruvdrift är ett ständigt aktuellt ämne. Återanvändning av metaller blir allt 
viktigare då metaller betraktas som en ändlig resurs. Men är de verkligen det, och i 
sådana fall: ur vilket perspektiv? Arbetet behandlar bildningsprocesser för några av 
våra viktigaste metaller - guld, järn, nickel och koppar - samt en handfull sällsynta 
metaller vars användning ökat: indium, gallium och germanium. Arbetet börjar med 
att kortfattat diskutera begreppen malmer och mineral. Därefter beskrivs de 
processer som enligt rådande vetenskaplig teori ligger till grund för de viktigaste av 
dessa malmförekomster. Där behandlas även tidsbegreppet för malmbildande 
processer. Beräknade tillgångar på dessa metaller i dagsläget, samt beräknade 
reserver tas också upp. Vidare diskuteras prisutvecklingen på dessa metaller och 
avslutningsvis förs ett resonemang kring prisutveckling med fokus på den globala 
marknaden och tillväxtekonomierna i Kina, Ryssland, Indien och Brasilien samt andra 
mindre men likväl växande ekonomier i världen. 
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Inledning 
Metaller. Vi lever i en värld där marknaden vill att vi konsumerar mer och mer. Vår 
ekonomi och vår livsstil är beroende av det. Men för att konsumera behöver vi varor 
och tjänster. För att varor och tjänster skall kunna produceras och utföras behöver 
man verktyg eller en produkt att sälja. För att kunna tillverka en produkt eller ett 
verktyg behöver man råvaror. Några av dessa råvaror är metaller så som järn, 
koppar, zink och guld. Ska vi konsumera mer, behöver vi mer produkter, verktyg och 
maskiner för denna produktion. För att kunna producera fler produkter, verktyg och 
maskiner behöver vi följaktligen utvinna mer metaller ur jorden. Återvinning räcker 
inte till för att kompensera för detta när en högre andel av jordens befolkning får en 
högre levnadsstandard, och I-länderna förväntar sig en ständig förbättring av sin. 

Man kan läsa sig till i media och facklitteratur att vi konsumerar mer och 
mer av våra ändliga resurser, resurser som inte återbildas under överskådlig framtid. 
Bland dessa resurser, är olja den som man hittills haft mest fokus på. Då är det lätt 
att glömma bort metallerna. Även om man kan uppfinna nya lösningar eller bygga 
bort en del av oljeberoendet så måste dessa lösningar i sin tur konstrueras av 
någonting, vilket vanligtvis är metaller och halvmetaller. Järnet i stålbalkarna som 
utgör stommarna i betongen i våra hus, koppartråden som leder strömmen in i din 
dator, zink som rostskyddar metaller i bilar och båtar eller varför inte guld, som 
förutom att vara den standard som vår moderna ekonomi ursprungligen grundade sig 
på, i dag även används i kretskort och annan elektronisk utrustning. 

Men varför är då dessa resurser ändliga, är de ändliga alls? Vilka är de 
geologiska processerna som ligger bakom bildandet av de malmfyndigheter vi i dag 
utvinner våra basmetaller ur? Bildas det nya alls, eller bildas det nya i en takt som 
gör att vi kan utnyttja dem under vår livstid? En stor del av allmänheten vet att vi är i 
stort behov av dessa resurser, men ytterst få är medvetna om var metallerna kommer 
ifrån och vilka substitut som finns.  Jag kommer i detta arbete att försöka 
sammanfatta den del av den kunskap som finns om dessa frågor.  
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Grundbegrepp 
Innan läsaren ger sig i kast med arbetet kan det vara bra att reda ut tre centrala 
begrepp i arbetet, nämligen vad som skiljer en metall, ett mineral och en malm ifrån 
varandra. 

Metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme 
bra. De har också den typiska metallglansen. De finns i en rad olika kemiska 
föreningar. Om en bergart eller ett mineral innehåller så mycket av en metall att det 
lönar sig att bryta den kallas den malm (Nationalencyklopedin).  
Ovan nämnda beskrivning hämtad från nationalencyklopedin är väldigt förenklad. 
Men den beskriver likväl kort och koncist de egenskaper som allmänt anses som 
metalliska. Bildandet av några av dessa metaller i form av föreningar kommer också 
att nämnas längre in i texten. Bildandet av metaller är känd, de bildas precis som alla 
andra grundämnen i stjärnor. Texten kommer snarare att fokusera på bildandet av 
mineral, de föreningar som merparten av metaller förekommer i form av i naturen. 

Mineral kan rent generellt definieras som en kemisk förening eller 
element, normalt med en väl definierad kemisk sammansättning och ordnad atom 
(kristall)-struktur, bildad av geologiska processer (Nickel, 1995). Det finns några 
undantag, till exempel kvicksilver. Mineral förekommer som oxider, sulfater, sulfider 
och silikater, för att nämna några viktiga mineralgrupper. Det är mineral som bryts i 
världens gruvor, mineral i olika höga koncentrationer. Om ett eller flera mineral 
förekommer i en tillräckligt hög koncentration och total mängd, och har tillräckligt med 
en viss metall i sig för att man skall kunna bryta den och tjäna pengar på det, kallas 
det för en malm. Dock förblir den i princip bara en malm så länge man kan bryta med 
ekonomisk vinst. 

Malm är alltså ett ekonomiskt begrepp snarare än ett vetenskapligt, och 

exakt vad som är eller kan bli en malm varierar från fall till fall. Processen som börjar 
när en prospekterande geolog har hittat en ansamling med mineral som sedermera 
kan klassas som malm är lång. Det första som skall tas reda på är om halterna av 
metall i mineralen är höga nog. Låt oss anta att de är det, då skall inmutningar eller 
undersökningstillstånd sökas, och om man sedan vill anlägga en gruva där så skall 
marken köpas, och avtal skrivas med markägaren. Steg två är då att titta på kartan, 
var ligger fyndigheten, är det möjligt att ta hand om den brutna malmen på plats? Om 
inte, hur långt måste man transportera den? Perspektivet breddas hela tiden, tillgång 
till transport, vatten, arbetskraft, om gruvdriften skall ske ovan eller under jord? På de 
flesta platser i världen måste även landets lagstiftning, politiska klimat och stabilitet 
tagas i beaktning.  

Ett exempel på det politiska klimatet är exempelvis det existerande 
förbudet mot brytning av uranmalm i Sverige trots att det finns relativt intressanta 
fyndigheter. I fallet med den politiska stabiliteten kan man titta på många afrikanska 
länder där strider och oroligheter inte gör företagsklimatet till det bästa. Alla dessa 
faktorer, plus ett otal andra som inte nämnts, gör att det finns många mineraliseringar 
i världen som inte klassas som malmer. Helt enkelt för att det är för krångligt och/eller 
för dyrt att bryta dem. Vidare så innebär det faktum att malm är ett ekonomiskt 
begrepp också att mängden malm i världen kan öka (eller minska), samtidigt som 
man faktiskt bryter mer av den. Allt i takt med ett ökande pris respektive att man 
prospekterar mera. Ett väldigt bra exempel på detta är mängden guldmalm i världen; 
1968 var guldreserverna i världen 10 798 ton. 2008 låg de på 47 000 ton. 
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Reserverna, eller mängden brytvärda mineraliseringar som innehåller guld har alltså 
på något sätt ökat med omkring 36 000 ton på 40 år, trots en kontinuerlig brytning. 
Under dessa 40 år har vår planet inte lyckats bilda så mycket nytt guld att vi helt 
plötsligt har fått 36 000 ton ”nytt” guld. Det som har hänt är att priset på guld har stigit 
så pass mycket att mineraliseringar med guld som man tidigare inte kunde tjäna 
pengar på har blivit brytvärda. På följande sätt kan alltså reserverna av malm variera 
från år till år för alla metaller.  

Det är inte ovanligt att gruvor stängs under ett antal år, och alltså inte 
betraktas som malmer längre. Gruvorna tas då ur drift, men kan öppnas igen när 
marknaden gör det ekonomiskt gångbart att bryta dem. Återöppnandet av 
Dannemoragruvan är ett exempel som ligger nära till hands, även om det i just det 
fallet nog aldrig fanns en plan på att återöppna den.  

Med dessa korta förklaringar kan läsaren nu fortsätta framåt med en något 
klarare bild om vad arbetet handlar om. 
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Järn 
Järn är ett av våra viktigaste grundämnen, 
och en av de metaller som använts längst av 
människan. Vi vet att människan har haft 
kännedom om järnframställning sedan 
tusentals år tillbaka i tiden. Det är en metall 
som har många olika användningsområden, 
som tillverkning av verktyg, maskiner eller vid 
byggnation. Vi har kunnat utvinna järn med 
relativt enkla medel sedan lång tid, och denna 
metall har därmed hjälpt människan framåt 
under en avsevärd del av vår moderna 
historia.   

Järn är en silvervit, plastiskt 
formbar metall med en densitet på 7874 kg/m

3 

vid rumstemperatur (25o C). Den har även ett 
stort antal olika oxidationstal (från -2 till +6). 
De naturliga förekomsterna består av en 
blandning av fyra stabila isotoper med 
masstalen 54, 56, 57 och 58, där järn 56 är vanligast. Av allt naturligt järn består 
91,7% av denna isotop (SGU, 2002).  Jordskorpan består totalt sett av 5-6%  olika 
sorters järnisotoper, vilket gör det till det fjärde vanligaste elementet i den, efter syre, 
kisel och aluminium (SGU, 2002).  
Likväl är det bara ett fåtal mineral eller malmer som är ekonomiskt gångbara för 
utvinning av järn. De mineral som främst lämpar sig för detta är:  
 
Tabell 1 De vanligaste järnmalmsmineralen 

Mineralnamn  Kemisk Formel Järninnehåll 

Magnetit Fe3O4 72 % 
Hematit Fe2O3 70 % 
”Limonit” och goethit FeO(OH) 59-63% 
Siderit FeCO3 48 % 

 
Exempel på andra järnförande mineral är pyrit (FeS2) och magnetkis (Fe1-xS) för att 
nämna de två vanligaste sulfiderna. Dessa mineral förekommer normalt inte i 
koncentrationer eller mängder stora nog för att kunna klassas som malmer, de är 
därmed inte ekonomiskt gångbara att bryta. Då framställning av järn ur dessa mineral 
genererar stora mängder svavel, är de dessutom oattraktiva ur denna synvinkel 
(SGU, 2002).  

  

Figur 1 BIF-malm (källa: wikipedia). 
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Sedimentära malmer 

Om man skall se till de järnmalmer som är mest intressanta ur ett ekonomiskt 
perspektiv så kan man dela in dem i tre huvudtyper: hydrotermala, magmatiska och 
sedimentära järnmalmer. Enligt en studie i Bulletin of the Geological Survey of Japan 
(Pei et al., 2000 i SGU, 2002), är de sju största järnmalmerna i världen alla 
ursprungligen sedimentära bildningar som metamorfoserats. Japanska tonnagesiffror 
skall dock betraktas med viss skepsis på grund av ett annorlunda sätt att räkna 
(SGU, 2002). Alla dessa malmer bildades för ca 3,0 miljarder till 1,8 miljarder år 
sedan (Klein, 2005), under den senare delen av arkeikum till tidigare delen av 
proterozoikum. Uppkomsten av dessa malmer som ofta kallas BIF-malmer (Banded 
iron formation) är kopplad till tidigare nämnda perioder då syrehalten på jorden 
började öka (Klein, 2005). Innan halterna av syre började öka kunde järn i form av 
Fe2+ befinna sig i lösning i de dåvarande oceanerna. Vid denna tidpunkt hade jorden 
en betydligt mer omfattande vulkanisk aktivitet vilken försåg haven med ett överflöd 
av Fe2+ i löst form (Klein, 2005). Men allt eftersom syrenivåerna ökade i haven gav 
detta påföljden att tvåvärt järn delvis oxiderades till trevärt järn, som är svårlöst, och 
därmed började fällas ut. Orsaken till de förhöjda halterna av syre, är att det uppkom 
som en restprodukt från fotosyntesen hos bakterier som levde i grundare vatten, där 
solljuset kom tillräckligt långt ner i vattnet för att fotosyntes skulle kunna genomföras 
(Kappler et al., 2005). En annan alternativ förklaring är att fotoner från blått och 
ultraviolett ljus inducerar fotooxidation av Fe2+ till Fe3+.  

Troligtvis skedde båda processerna i olika utsträckning. Den andra 
komponenten som bidragit till att ge BIF-malmerna sitt karakteristiska utseende, 
bandningen, är kisel (Si). Kislet fanns sannolikt redan löst i vattnet och fälldes ut som 
kiselsyraslam (Kappler et al., 2005). Kislet kom sedermera att bilda finkornig kvarts. 
Sannolikt har en växelvis avsättning med varierande halter av järn och kisel, samt 
årstidsväxlingar i havsströmmar och dylikt styrt avsättningarnas sammansättning och 
omfång. Detta har troligtvis lett till den laminering (bandning) som gett BIF-malmerna 
sitt namn. 

 
Figur 2 BIF-malmer och deras uppkomst (modifierad efter Klein och Beukes, 1993). 

 
En möjlig avsättningszon där BIF-malm kan ha bildats är på kontinentalsockeln, alltså 
gränsen mellan de djupare och grundare delarna av världshaven (Klein, 2005). Där 
tar vatten från de djupare delarna med sig vatten anrikat på Fe2+ från submarin 
vulkanisk aktivitet upp till grundare vatten med högre halter av syre (Klein, 2005). 
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Järnet går alltså i teorin från en reducerande miljö till en miljö som är oxiderande och 
börjar fällas ut i form av exempelvis ferrihydroxid (Fe(OH)3). Skulle koncentrationerna 
av lösta element i vattnet förändras, och man närmar sig en miljö som på grund av 
andra omständigheter (troligtvis ännu grundare vatten) har högre karbonathalter, 
kunde FeCO3 börja fällas ut. Denna process kan även variera med årstiderna, 
havsströmmar, ökad och minskad tillgång på O, Si, C och eftersom att den skedde 
under så pass lång tid kom den även att påverkas av de plattektoniska cyklerna. 

 Ytterligare möjliga faktorer som kan ha bidragit till att avsätta BIF-malmer 
och ge dem sitt bandade utseende är flockning, där Fe- och Si-kolloider bildas 
beroende på kemin i vattnet (Klein, 2005). Man bör även notera att någon form av 
biologisk inblandning kan ha varit aktuell, då studier på biomineralisering har visat att 
den trådliknande bakterien Chloroflexus kan binda Si eller Fe och ibland både Fe och 
Si samtidigt till cellväggarna (Konhauser & Ferris, 1996). Denna form av inducerad 
biomineralisering kan antas gälla för några BIF-formationer från prekambrium.   Det 
finns ytterligare studier som visar på att bakterier skulle ha oxiderat tvåvärt järn till 
trevärda järnhydroxider under sen arkeikum till tidig paleoproterozoikum (Konhauser 
& Ferris, 1996). Dessa möjliga processer och förhållanden gällde dock endast en bit 
in i paleoproterozoikum. Efter denna period är syrehalterna i havet och atmosfären så 
höga att järn främst förekommer som svårlösligt Fe3+. Detta ses som en möjlig 
förklaring till att större delen av jordens BIF-malmer är från denna tidiga period 
(Konhauser & Ferris, 1996).  

Yngre förekomster av BIF-malmer kan till viss del förklaras av teorierna 
om ”Snowball Earth”, en näst intill global glaciation som tros ha kunna skapat 
reducerande miljöer då syreutbyte inte har kunnat ske vid vattenytan. Detta kan 
därmed ha orsakat nära på globala anoxiska förhållanden, vilket kan ha givit 
möjlighet till anrikning av tvåvärt järn, oxidationsprocessen startar sedan åter igen när 
isen smälter och tillgången på syre i vattnet återigen ökar (Kirschvik et al., 1992). 

 

Hydrotermala malmer 

De viktigaste hydrotermala järnfyndigheterna, kallas kontaktmetasomatiska 
förekomster. En annan term är skarn (specifikt kontaktskarn), ett svenskt ord som 
även används internationellt, men då i en lite missvisande form då skarn i begreppets 
internationella betydelse omfattar många andra typer av malmassociationer. Typiska 
kontaktskarn (enligt klassisk terminologi) påträffas i kontaktzonerna mellan felsiska 
intrusioner och sidoberg av kalksten, där de har bildat förhållandevis hårda 
kalksilikater; denna definition gjordes först av Goldschmidt (Goldschmidt, 1911, i 
Kwak et al., 1981). De har bildats genom att hydrotermala lösningar med löst järn, 
som regel Fe2+, vandrar från den kristalliserande magman in i den kringliggande 
kalkstenen. Studier har visat att järn ofta vandrar i lösning som FeCl+- och FeCl2-
komplex (Fein et al., 1992), men även Fe2+ som fri jon kan delta aktivt i fluidtransport, 
särskilt när hydrolys har förekommit; likaså kan Fe-bikarbonatkomplex delta under 
mer alkaliska förhållanden. Det vatten som då transporterar järnet kan vara av 
varierande ursprung, det kan vara magmatiskt vatten eller meteoriskt vatten som 
upphettats och sedan cirkulerat genom de intrusiva kropparna. Det kan även vara 
blandningar av de båda.   

Vattnet kan passera eller komma ur en granitisk magma som är rik på järn 
sedan tidigare, eller genom magmatiska bergarter som tillåtit järnet att gå i lösning 
under vissa temperaturer och tryck.  Lösningen kan då, vid kallare förhållanden då 
löslighetsgraden är lägre, fälla ut järnet. Detta innebär också att järnet sällan är 
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”rent”, då vatten med sitt varierande kemiska innehåll kan fungera som 
lösningsmedel och transportmedium åt flera olika metallkomplex samtidigt. Detta är 
en anledning till att järnförekomsterna sällan är ”rena”, den aktuella hydrotermala 
lösningen kan har ofta färdats lång väg och kunnat plocka upp många olika 
metallkomplex på vägen. 

 

Apatitjärnmalmer 

Den tredje förekomstorten är av den typ som kanske är bäst allmänt känd i Sverige 
idag, nämligen den typ som förekommer i bland annat Kiruna- och 
Malmbergetgruvorna i Norrbotten: apatitjärnmalmer. Uppkomsten av dessa malmer 
är omdebatterad men bör ändå redovisas i någon form.  

En teori som har ett visst fotfäste utgår ifrån att de är s.k. magmatiska 
järnmalmer och deras uppkomst kan kopplas till förhållanden då oblandbara 
järnoxidsmältor separerat från ursprungligen mycket järnrika sura, intermediära eller 
till och med mafiska magmor. Sammansättningen i kropparna varierar, de kan vara 
mycket fosforrika eller relativt fosforfattiga och proportionerna av magnetit och 
hematit varierar från fyndighet till fyndighet, likaså halterna av apatit och eventuella 
sulfider. Generellt gäller dock att malmerna är fosforförande i form av apatit 
(mestadels fluorapatit). En annan gemensam nämnare för dessa malmer är järnets 
oxidform (främst som magnetit). Sagda form kommer i detta fall tentativt från järnets 
ovilja att blanda sig, under förutsättning att magnetit och apatit blandas i proportion 
av 2:1 med en bergart med dioritsammansättning (Philpotts, 1967 i, Robb, 2005). 
Vidare experiment har visat att en oblandbar järnoxidsmälta kommer att kunna 
avblandas från en felsisk magma vid förhållanden där O2 finns i god tillgång 
(Naslund, 1976, i Robb, 2005). Detta gäller för ett ganska brett spann av bergarter 
vid NTP-förhållanden. Oblandbarheten minskar kraftigt vid mer reducerande 
förhållanden. Den kan öka i magmor med höga koncentrationer av P, Ti och Fe, men 
minskar igen vid ökande halter av Ca och Mg (Naslund, 1983, i Robb, 2005). Denna 
ovilja för de två smältorna att blandas och möjligheten att dubbelseparera en intrusiv 
järnoxidmagma kan vara en av anledningarna till den långa utdragna planform som 
exempelvis Kiruna-malmen har; den upp till 80 meter breda och två kilometer långa 
malmkroppen är en av de största i världen i sitt slag. 

 

Reserver 

Jordens samlade resurser beräknas till cirka 800 miljarder ton järnmalm, varav 
ungefär 230 miljarder ton är faktiskt järn (USGS, 2011).  Dagens kända tillgångar 
uppgår till mellan 140 och 167 miljarder ton järnmalm av olika slag och ca 72 
miljarder ton faktiskt järn (USGS, 2011). Lejonparten av dessa utgörs av BIF-malmer 
i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Ryssland, Ukraina och USA. Magmatiska 
malmer, dit Kiruna kan räknas, uppgår till cirka 15-20 miljarder ton och de 
hydrotermala malmerna beräknas uppgå till maximalt fyra miljarder ton.  
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Figur 3 Jordens största järnreserver (SGU, 2002). 

 
 
Så länge det är ekonomiskt gångbart att bryta järnmalm kan man räkna med att en 
fortsatt prospektering och nyinvestering i nya och befintliga gruvor kommer att 
fortsätta. Under senare år har järnpriserna ökat och legat så pass bra till att man 
håller på att genomföra nyöppningar av flera gruvor i Bergslagen, däribland 
Dannemoragruvan (skarnmalm), och man har planer för både Grängesberg 
(apatitjärnmalm) och Blötberget (apatitjärnmalm), samt malmerna i Håksbergsfältet 
(BIF-malmer). 

 

Guld 
Guld är en omtalad och mytomspunnen 
metall, vilken har legat till grund för många 
av världens länders ekonomiska uppgång 
och har i vissa fall också lett till deras 
undergång. Metallen betraktas som helig 
av vissa kulturer och förknippas med 
pengar och välstånd i så gott som hela 
världen. Den är så hårt förknippad med 
rikedom att personer med en stor törst 
efter pengar och den lycka som förknippas 
med dem, ofta sägs ha drabbats av 
”guldfeber”. 

Gulds kemiska beteckning är 
Au, från latinets aurum som i en ungefärlig 
översättning kan utläsas som ”strålande gryning”. Guld är en tung och mycket mjuk 
metall med en låg mekanisk hållfasthet, den är även extremt smidbar. Den har en 
smältpunkt på 1064,4o C, kokpunkten ligger på 2807o C och den har en densitet på 
19,3 g/cm3. Guld är också väldigt formbart, kanske mest av alla metaller då guld kan 
valsas till en folie som är så tunn som 0,0001 millimeter eller spinnas till en tråd med 
en diameter på 0,01 mm. Värmeledningsförmågan och konduktiviteten är cirka 90 
procent av koppars. Till skillnad mot koppar påverkas guld inte alls av korrosion från 
varken luft eller vatten, eftersom den är en ädelmetall. Guld kan endast lösas av 
cyanid och kungsvatten; det senare är en blandning av salpetersyra och saltsyra 
(SGU, 2009). 

Gulds huvudsakliga användningsområde har varit och är fortfarande 
smycken och valuta. Världens äldsta bevarade guldföremål kommer från en grav i 

Figur 4 Guldkristaller (källa: Wikipedia). 
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Bulgarien som har kol-14-daterats till 4200-4600 f. Kr (SGU, 2009). Under den 
ekonomiska krisen i slutet på 00-talet ökade investeringarna i guld kraftigt, då 
investerare sökte säkra investeringar (USGS, 2011). Detta trots att guld inte längre 
ligger till grund för valutorna i de flesta av världens länder. Den så kallade 
guldmyntfoten avskaffades så sent som 1931 i Sverige (SGU, 2009). Guld har även 
fått många nya användningsområden, särskilt inom teknik. Moderna datorer med 
låga spänningar använder guld i sina kretskort för att kunna leda ström och skydda 
kretsarna från korrosion, det används som värmestrålningsskydd från jetmotorer 
inom rymdfart och även i kablar och kontakter. Guldets fördelar inom den tekniska 
industrin är att det är mycket beständigt mot yttre, icke-mekanisk påverkan (SGU, 
2009).  

 

Förekomster och malmer 

Det ”rena” guld man hittar i naturen, även om det ofta är litet och sällan syns med 
blotta ögat, kallas för gediget guld. Det är dock sällan helt rent utan förekommer i 
legeringar med bland annat, silver, koppar, kvicksilver och platinametaller (SGU, 
2009, Sinclair, 2007). Förutom legeringar så förekommer guld även naturligt förenat 
som tellurider och selenider (SGU, 2009). 
Guld förekommer precis som de flesta andra grundämnen i mer eller mindre mängd i 
alla bergarter (SGU, 2009). Dock är de normala genomsnittliga halterna guld 
försvinnande små, då en ”vanlig” granit endast innehåller ca 2 milligram guld per ton.  
För att en guldförande bergart skall vara värd att bryta så måste halten av guld 
normalt ligga på åtminstone två till tre gram per ton med dagens guldpris, och 
beroende på förekomstens tonnage. 

 De flesta av jordens guldmalmer har uppkommit genom hydrotermala 
processer. Då guld är mycket svårlösligt kan detta tyckas konstigt. Sådana 
förekomster bildas under andra förhållanden än när exempelvis järn går i lösning, 
men den generella principen är den samma. Under en viss kombination av tryck, 
temperatur och rätt kemisk karaktär på aktuell fluid, så kan guld gå i lösning. De 
givna förhållandena ändrar sig från fall till fall, då de olika kemiska egenskaperna hos 
det omgivande berget har stor del i processen. Dock verkar det som att guld allt som 
oftast transporteras i komplex med svavelväte (H2S/HS-) eller kloridjoner (Cl-) (SGU, 
2009). När förhållandena som gav upphov till att guldet gick i lösning sedan ändras 
så börjar guldet fällas ut. Exempel på sådana förhållanden kan vara att trycket 
minskar så att lösningen börjar koka, att den svalnar eller att den tvingas in i en 
annan bergart med avvikande sammansättning, vilket leder till nya kemiska 
reaktioner och förutsättningar.  

Dock skall det noteras att de låga halterna av guld i vanliga bergarter, 
följaktligen gör att även om guld anrikas och bildar malm så är det förhållandevis 
sällan det anrikas till den grad att det kan ses med blotta ögat.  Det finns naturligtvis 
undantag, det finns knytnävsstora guldaggregat i exempelvis vissa orogena 
guldmalmer. Lejonparten av guldmalmerna som i dag bryts på jorden innehåller 
däremot så smått guld att det inte är synligt utan mikroskop (SGU, 2009).  

 

Porfyrkopparmalm och epitermala malmer 

Som tidigare nämnts så förekommer guld i ofta legering med koppar, och det är inte 
heller ovanligt att guld är en biprodukt vid kopparproduktion. Ställs detta sedan mot 
de stora mängder kopparmalm som bryts så blir även guldproduktionen stor. Modern 
forskning på bland annat vätskeinneslutningar har visat att det är väldigt likartade 



11 
 

malmlösningar som bildar de så kallade porfyrkopparmalmerna där guld ofta är en 
biprodukt, och epitermala guldmalmer. De epitermala malmerna har dock avsatts 
närmare den ursprungliga markytan, medan porfyrkopparmalmerna bildats på större 
djup (Sinclair, 2007).  

Porfyrkopparmalmer består av kopparsulfider och diverse andra 
sulfidmineral, där kopparkis (CuFeS2) är överrepresenterad. Malmen förekommer 
som finfördelade sprickfyllnader i en granit till granodiorit eller besläktade 
djupbergarter (Sinclair, 2007).  De förekommer generellt i samma generella 
geologiska miljöer som epitermala malmer, och bildas i kontinentaldelen av 
subduktionszoner där den ”guldförande” smältan (magman) förs uppåt bland annat 
på grund av processer som har sin grund i densitetsskillnader, och kristalliseras 
längre upp i skorpan (vanligen i kanten på en kontinentalplatta) då energin i 
processen tar slut. Koppar och guld transporteras i fluider och bildar malm då 
fysikaliska förhållandena ändras till en så stor grad att mineral, inklusive guldet och 
dess legeringar börjar fällas ut. En annan gemensam nämnare för 
porfyrkopparmalmer är att det krävs att man bryter dem i stor skala för att dem skall 
gå med vinst, då koncentrationerna i dessa malmer är relativt låga när man ser till 
mängden guld och framförallt koppar per ton (Sinclair, 2007). Det finns dock ett antal 
höggradiga malmer av denna typ (Sinclair, 2007).  De flesta av dessa stora malmer 
är även relativt unga sett ur ett geologiskt perspektiv, ofta mindre än 100 miljoner år 
gamla (Sinclair, 2007). I Sverige finns endast ett fåtal kända malmer av denna typ 
och de är betydligt äldre (1880- 1900 miljoner år gamla). Ett exempel på en 
förekomst av denna typ som är i drift i Sverige är Aitikgruvan (Wanhainen et al., 
2003). 

 

IOCG (Iron-Oxide Copper-Gold)  

Denna klart omdebatterade malmtyp 
upptäcktes i Australien år 1975 när ett gruv- 
och prospekteringsbolag letade efter 
kopparmalmer i sediment (Roberts et al., 
1983 i Corriveau, 2006). Malmen man 
hittade visade sig vara något utöver det 
vanliga. Man hade hittat en mycket stor 
malmkropp som inte bara innehöll koppar, 
utan även guld, uran, hematit, magnetit och 
andra värdefulla mineral och metaller 
(Roberts et al., 1983 i Corriveau, 2006). 

 Den stora variationen av 
brytvärda metaller i gruvan och det stora 
tonnaget, som beräknats till två miljarder 
ton gör upptäckten till ett av de mest 
spektakulära malmfynden i modern tid. 
Fyndigheten som är döpt till Olympic Dam 
finns i ett breccia-komplex i en ca 1550 
miljoner år gammal anorogen granit som i 
sin tur är anrikad på kalium, uran och 
torium. Mineraliseringen tros genererad av 
två olika fluider, en med sannolikt 
magmatiskt ursprung och en som troligtvis är av oxiderat meteoriskt ursprung 
(McPhie et al., 2011). Den magmatiska fluiden har troligen sitt ursprung i den lokala 

 

Figur 5 Möjlig bildningsmiljö för IOGC-malm 
(modifierad efter Haynes et al., 1995). 
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intrusionen av graniten (Reeve et al., 1990; Oreskes & Einaudi, 1992; Haynes et al., 
1995 i Robb, 2005 ). Den påföljande separeringen av fluider är knuten till kokning 
och explosiv hydrotermal aktivitet som i sin tur lett till en tidig fas av brecciering. 
Fluiden var Fe-rik och fällde ut en tidig generation av magnetit och REE-mineral 
(Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller) i graniten (Haynes et al., 1995 i 
Robb, 2005 ). När detta system sedan kyldes kunde grundvatten tränga in i systemet, 
möjligtvis från en salt playa-sjö ovanför systemet (Haynes et al., 1995 i Robb, 2005).  

Detta initierade mer explosiv aktivitet, denna gång av freatisk typ, vilket 
gav ytterligare brecciering och utfällning av hematit (Robb, 2005). Fyndigheter av 
denna typ hittas ofta i de inre delarna av kontinentplattor och hänger till synes ofta 
ihop med uppsprickning av sagda kontinent. Det rumsliga sambandet mellan 
hematitbreccia och flerfasig mineralisering ger oss indikationer på att en fluid med 
relativt låg temperatur men stor förmåga att oxidera, troligtvis av meteoriskt ursprung, 
spelade en stor roll i att lösa och transportera stora mängder Cu, Fe och U 
(Corriveau, 2006). Troligtvis lakades denna fluid från graniten eller överliggande berg 
av vulkaniskt ursprung, eller både och. Denna fluid blandades sedan med de mindre 
oxiderande magmatiska lösningarna som kom underifrån och destabiliserade de 
metall-ligandkomplex som fanns där och fick som följd att sulfider och järnoxider 
fälldes ut (Robb, 2005).  

Det har skett en omfattande prospektering efter malmer av IOCG-typ i 
Sverige och övriga delar av den fennoskandiska skölden, men än så länge har inga 
sådana påvisats med säkerhet, även om ett antal kandidater föreslagits. Man är dock 
överens om att man borde kunna finna malmer av denna typ i Sverige, och att de 
nedlagda gruvorna i Pahtohavare söder om Kiruna möjligen är av detta slag (SGU, 
2009), och flera malmer i Finland hävdas varasådana (Har du referens på det Erik?).  
Som en sista kommentar är det även värt att nämna att IOGC-konceptet är fyllt med 
kontroverser och många menar att det är svårt att hitta en gemensam modell för alla 
de förekomster som av många associeras med begreppet. 

 

Vaskavlagringar och fossila vaskavlagringar. 

Vaskavlagringar är helt enkelt bildade genom gravitativ/mekanisk anrikning av guld 
eller andra tunga och kemist resistenta mineral när deras värdbergarter vittrat och 
eroderats bort. Dessa mineral har sedan kunnat transporteras av framför allt vatten 
när de frigjorts ur värdbergarterna. Då guld har högre densitet än i princip alla 
bergartsbildande mineral som finns så har det kunnat anrikas när transportenergin i 
systemet inte är hög nog för att flytta det längre. Detta i kombination med guldets 
kemiska motståndskraft är en av anledningarna till att man kan vaska guld i bäckar 
och floder. Detta ledde till de stora guldrusherna i Nordamerika under 1800-talet. 
Även om rusherna har slutat just i Nordamerika, så är denna process är fortgående 
och pågår just nu (SGU, 2009). Man skall dock som alltid vara medveten om att 
nästan alla geologiska processer är mycket långvariga ur ett mänskligt perspektiv. 
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Reserver 

Medelhalten av guld i jordskorpan är låg och halten är dessutom förhållandevis 
osäker. Malmreserverna kan även öka i takt med att effektivare gruvteknologi d.v.s. 
all teknologi som sänker kostnaderna för brytningen av guldmalmen, och 
anrikningsprocesser, alltså teknik som minskar kostnaderna för anrikningen eller tar 
till vara på mer guld (all anrikning har ett spill på en eller flera procent) introduceras. 
En uppskattning från år 2008 säger att jordens kända malmreserver uppgår till 
47 000 ton guld (USGS, 2011). Med dagens produktionstakt, som är 2 400 ton per år 
så förväntas reserverna räcka i 19 år. Mineraltillgångarna i hela världen beräknas till 
ca 105 000 ton guld. Det bör nämnas att alla tillgångar och reserver påverkas mycket 
av de i skrivande stund rådande, variabla men generellt rekordhöga guldpriserna. 
Reserver och tillgångar kan därmed variera kraftigt.  

  

Figur 6 Schematisk beskrivning av anrikning av guld i vaskavlagringar. 
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Koppar 
Tillsammans med guld, så är koppar den metall 
som människan använt längst. Med början 
under yngre stenåldern i form av 
prydnadsföremål och sedan vidare in i verktyg, 
för att sedan slutligen landa i koppar-
tennlegeringen brons, så har koppar spelat en 
stor roll under människans utveckling sedan 
ungefär 4000 år tillbaka i tiden. Koppar kallas 
för den första industrimetallen, den var den 
första metallen att utvinnas och användas i 
verkligt stor skala. De äldsta kopparföremål 
som hittats och undersökts har visat sig vara 
10 000 år gamla.  

Koppar är en rödgul formbar metall med metallglans. Den har en atomvikt 
på 63,5 och atomnummer 29. En av de mest och bäst kända egenskaperna hos 
koppar är dess goda elektriska och termiska ledningsförmåga, det förstnämnda en 
egenskap som gör att koppar bland annat är mycket vanlig i ledningar och kablar av 
olika slag. Koppar är även formbart och kan valsas till en folie som är 0,02 mm tjock. 
Utöver detta har koppar även den egenskapen att den är relativt resistent mot kemisk 
påverkan, koppar rostar inte. Däremot så ärgas metallen under atmosfärisk 
påverkan. Basiska karbonater ger den karakteristiska gröna färgen man ser på 
koppartak och statyer och även på kopparrika mineraliseringar i fält. Koppars 
allmänna tillgänglighet kan dels relateras till dess allmänna ”överflöd” i jordskorpan, 
där medelhalterna halterna per ton berg beräknas till ca 50g/ton (50 ppm).  Detta kan 
jämföras med medelhalterna guld i jordskorpan som uppgår till 0,0011- 0,004 g/ton 
(SGU, 2003). 

 

Förekomster och malmer 

Koppar har en hög affinitet för svavel, så av denna anledning så förekommer de 
flesta kopparmalmerna i världen med sulfider som huvudsakliga malmmineral. Det 
finns ett flertal viktiga kopparsulfider men den som är vanligast och även mest 
betydelsefull är kopparkis (CuFeS2). Vidare exempel på viktiga kopparmineral är 
bornit, digenit, enargit, kopparglans, tetraedrit och kuprit. Kopparfyndigheter med 
halter höga nog för att kallas malm finns över hela världen och har bildats 
kontinuerligt under hela jordens historia (SGU, 2003). Det finns kopparmalmer i 
Kanada som bildades för cirka 3 miljarder år sedan, som liknar de för oss i Sverige 
bekanta förekomsterna i skelleftefältet (de flesta sulfidmineraliseringarna och 
gruvorna i skelleftefältet är s.k. VMS-malmer) som är cirka 2 miljarder år gamla, som i 
sin tur liknar kopparmalmer i sydöstra Australien som bildades för 300 miljoner år 
sedan, som i sin tur liknar kopparmalmer som bildades i Japan för 5 miljoner år 
sedan.  

Dessa malmer är av VMS- eller den tidigare nämnda malmtypen 
porfyrkopparmalm (SGU, 2003).  Man kan även se tecken på nybildning av 
kopparmalmer av denna typ under aktiva vulkaner på Nya Zeeland motsvarande de 

Figur 7 Koppar (källa: Wikipedia). 
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processer som skedde i Sverige för ca 1900 miljoner år sedan. Koppar förekommer 
även i IOCG-malmer som beskrivits tidigare. 
 

Porfyrkopparmalm 

Den malmtyp som står för mer än 
hälften av världens kopparproduktion 
är så kallade porfyrkopparmalmer, 
vilka karakteriseras av två saker: stort 
tonnage och låga kopparhalter. Typiskt 
förekommer också molybden och en 
sula guld i dessa malmer. 
Mineralisering uppträder här 
huvudsakligen som finfördelade 
sprickfyllnader och disseminationer i 
värdbergarten (Sinclair, 2007). 

I det ideala fallet för en 
malm av denna typ, utgörs den av 
finfördelade kopparsulfider i en nära 
nog vertikalt stående, cylindrisk eller 
lätt elliptisk bergkropp, som har en 
area av ca 3 km2 vid ytan. 
Värdbergarterna är oftast graniter till 
granodioriter, vissa delar eller enheter 
har den porfyriska struktur som gett 
malm-typen dess namn. Begreppet porfyrkopparmalm används dock på ett antal 
kopparmineraliseringar som bara delvis passar in på den ovan givna beskrivningen. I 
praktiken används begreppet porfyrkopparmalm för det generella bildningssättet och 
kopparhalten i malmen snarare än strikt på värdbergarten (Sinclair, 2007).  

Malmer av denna typ är tätt förknippade med subduktionsrelaterad 
magmatism längs en kontinentkant, inklusive vulkanism, det vill säga den typ av 
processer man i dag kan se längs bergskedjan Anderna vid Sydamerikas västra kust 
(Sinclair, 2007). Smältorna har sitt ursprung i kalk-alkalina magmor, även kallade I-
typmagmor (Sinclair, 2007). Men som tidigare nämnts så betraktas även en del andra 
kopparmalmer med ursprung i magmor av annan källa, t.ex. S-typ, som 
porfyrkopparmalmer. I-typmagmorna som ofta är oxiderade, är vanligtvis rika på 
koppar och/eller molybden (Cu-Mo) eller vice versa (Mo-Cu) och har därmed koppar 
eller molybden som huvudsaklig exploaterbar metall (Sinclair, 2007). Följaktligen är 
porfyrkopparmalmer inte bara den viktigaste källan i världen för koppar, utan även för 
molybden (Sinclair, 2007).  

För malmtypen med ursprung ur I-magmor är normalt sett vattenhalterna 
relativt låga och magman stiger högt upp i den kontinentala skorpan (1- 1,5 km) 
innan den börjar kristallisera; vissa delar av magman kan troligtvis även extrudera 
och bilda vulkaniska bergarter. Dessa lavor finns dock inte bevarade i någon större 
utsträckning på grund av att de eroderats bort under årmiljonerna. I de övre delarna 
av intrusionen, en bit under ytan, börjar magman kristallisera. Detta sker som sagt 
ganska högt upp i skorpan och därför kommer en lägre andel av kopparn än vad som 
är normalt att fixeras i den kristalliserande magman. Den kan istället anrikas i 
magmatiska, vattenrika restlösningar; kopparn binder här till Cl-, men om det finns Mo 

Figur 8 Schematisk skiss av en porfyrkopparmalm 
(modifierad efter Kirkham och Sincair, 1995) 
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närvarande kommer den i än högre grad bilda komplex med Cl- och därför bli den 
metall som först går i lösning (Sinclair, 2007).  

Dock så är utfällningen ur lösningarna som kopparn transporteras av 
omdebatterad. En teori talar för att vattenlösningen spränger taket på 
magmakammaren och bildar malmer i form av breccior och gångar. En annan teori 
talar för att malmen fälls ut när magmakammaren svalnar och meteoriskt vatten kan 
komma i kontakt med lösningarna som finns i och runt intrusionen, som sedan börjar 
fälla ut mineral. Det är dock oomtvistat att, grundat i texturella och strukturella 
observationer, en omfattande brecciering och uppsprickning av värdbergarten är en 
viktig process under bildningen av porfyrmalmer. Studier av vätskeinneslutningar och 
stabila isotopsystem i malmen visar att båda processerna sker i olika utsträckning. 
Samspel mellan magmatiskt och meteoriskt vatten förekommer, såväl som enskild 
mineralbildning från magmatiskt eller meteoriskt vatten (Sinclair, 2007). 
Malmbildningen är samtida som den hydrotermala omvandlingen av värdbergarten 
och omgivande bergarter, och man kan hitta spår av denna typ av process på många 
olika platser i världen, inte minst i Sydamerika där de största malmerna av detta slag 
finns. Malmer av denna typ uppträder även i Nordamerika, Indonesien och t.o.m. 
Sverige för att nämna några platser (Sinclair, 2007). 

 

Stratabundna malmer, s.k. sedimentära kopparmalmer. 

Näst efter porfyrkopparmalmerna så är sedimentära kopparmalmer de viktigaste 
källorna vi har för denna metall. Värdbergarterna är normalt av klastiskt sedimentärt 
ursprung, oftast mycket finkorniga, skiffriga och svarta till ljusgrå i färgen. Det är 
speciellt fördelaktigt om bergarterna innehåller reaktiva organiska komponenter. 
Deras stora utbredning och höga tonnage gör dem attraktiva ur kommersiellt 
perspektiv, inte minst förenat med den relativt lätta utvinningen (SGU, 2003). 
Sedimentära kopparmalmer ligger ofta ovanpå röda sandstenar, en indikator för att 
de avsatts i anslutning till torra (arida) förhållanden nära ekvatorn. Malmhorisonterna 
kan variera kraftigt i tjocklek, från tiotals meter ner till centimetrar. Dessa malmer är 
ofta mycket stora; en fyndighets typ i Polen vid namn ”Kupferschiefer” har en 
utbredning på 600 000 km2 (SGU, 2003; Koziy et al., 2009), och sträcker sig ända in i 
Tyskland där den kallas ”Mansfelder Kupferschiefer”. Sulfiderna som kopparn oftast 
är bunden till förekommer som finkorniga och finfördelade disseminationer, ofta i 
befintlig bandning eller grova fraktioner av bergarten (SGU, 2003, Koziy et al., 2009). 
Vanliga förekommande mineral är bornit, kopparglans och kopparkis.  

En ”ideal” sedimentär kopparmalm kan innehålla tiotals miljoner ton malm 
med halter kring två procent och ofta även med halter av kobolt och silver. Då 
mineraliseringen ofta ligger inom eller parallellt med lager (de är stratabundna eller 
stratiforma) i de sedimentära bergarterna måste man ofta bryta dem i 
underjordsgruvor (SGU, 2003). Man har tidigare trott att dessa malmer är 
syngenetiska, men modernare forskning pekar på att mineralen fällts ut av mycket 
salina lösningar i ett senare skede (Koziy et al., 2009). Var lösningarna fått sina lösta 
metaller ifrån i sin tur är till dels okänt, man har inte alltid kunnat koppla dem till 
någon speciell vulkanisk period eller någon speciell intrusion. Ett svenskt exempel på 
malmer av denna typ är fyndigheterna i Dalsland, vid Stora Strand och Dingelvik, 
vilka dock inte är brytvärda i dagsläget (SGU, 2003). 
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Massiva sulfidmalmer 
Som det hörs på namnet är massiva 
sulfidmalmer (”Volcanic massive 
sulfide”, normalt förkortat VMS) 
mineraliseringar som huvudsakligen 
består av sulfidmineral (Galley et al., 
2007). Vanliga mineral i dessa 
malmkroppar är pyrit, magnetkis 
samt ett flertal kopparsulfider, 
zinkblände, blyglans och ibland även 
guld och silver. Dessa malmer kan 
inte konkurrera med de sedimentära 
eller porfyrkopparmalmerna i storlek 
men de uppvisar högre halter av 
koppar och flera andra metaller, 
vanligtvis mellan 1 och 5 procent 
(Galley et al., 2007). De förekommer 
huvudsakligen i sedimentära och 
vulkaniska bergarter.  Malmer av 
denna typ är ofta zonerade och man hittar ofta kopparsulfider finfördelade i 
sidoberget bredvid de massiva sulfiderna. Kringliggande berggrund består ofta även 
av hydrotermalt omvandlade bergarter, vilka omvandlats samtidigt som malmerna 
avsatts. Mängderna av bly, koppar och zink som man finner i dessa malmer beror på 
malmens bildningsmiljö och de fysikaliska förhållanden som rådde där, lösningens 
ursprung och så vidare (Galley et al., 2007).  

VMS- malmerna av Cyperntyp är ofta kopparrika, och bildas i anslutning till 
oceaniska spridningszoner. Kurokomalmer är i sin tur rika på koppar och zink och har 
sitt ursprung i vulkaniska öbågar (Galley et al., 2007).  

De processer som bildar dessa VMS-malmer kan studeras idag. Den 
generella moderna analogen för bildningsprocesserna är submarina hydrotermala 
system med så kallade ”black smokers” (svarta rökare, det finns även vita rökare) 
skillnaden på ”rökens” färg kommer från sammansättningen på de lösningar som 
väller ut ur skorstenarna och därmed på de mineral som momentant fälls ut och ger 
”röken” dess färg.  De återfinns på havsbottnen i zoner med aktiv vulkanism. Dessa 
beskrivs som varma (över 359-400o C) metallrika, reducerade och lätt sura 
hydrotermala lösningar som sprutar ut på havsbottnen. Dessa lösningar har sitt 
ursprung i kallt, oxiderande och metallfattigt havsvatten som cirkulerar genom den 
basaltiska oceanskorpan och lakar ur metaller ur den (Galley et al., 2007). Dessa 
svarta rökare kan lättast beskrivas som skorstensliknande tuber, eller rörstrukturer 
som är uppbyggda av en blandning av anhydrit, baryt och sulfider i form av pyrit, 
kopparkis, magnetkis och zinkblände. Teorin om att svarta rökare och besläktade 
system är ursprunget till dessa malmer passar väl in i exempelvis ofiolit-sekvensen 
som malmerna av Cyperntyp återfinns i. Processen bakom denna fyndighetstyp 
gäller i viss utsträckning också för andra malmer av VMS-typ, även om de bildats i 
andra plattektoniska miljöer, så som back arc basins, öbågar och fore arcs (Galley et 
al., 2007).  

Själva källan till kopparn tros vara den mafiska berggrunden genom vilken 
vattnet cirkulerar; mafiska material har primärt sett högre halter av Cu (och Zn), till 
skillnad mot felsiska material. Malmer som bildats under liknande förhållanden men 
vars hydrotermala fluider cirkulerat genom felsisk berggrund i stället har betydligt 

Figur 9 Tvärsnitt av kopparmalm av cyperntyp 
(modifierad efter Hutchinson och Searle, 1971). 
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högre halter av bland annat bly. 
Svavlet som gett malmerna dess 
namn tros inte enkom komma från 
berggrunden, utan till stor del från 
havsvattnet självt. Svavlet 

reduceras från sulfat (   
  ) till 

sulfid genom reaktioner med 
sidoberget, innan det åter skickas 
ut på havsbottnen.  

Den zonering av 
mineralen som tidigare nämnts, 
kan förenklat kopplas till den 
gradvisa nedkylning som sker i 
systemet, allt efter som att det 
omgivande havsvattnet tränger 
neråt kyls de varma lösningar som 
kommer underifrån, då de möts. 
Under havsbottnen får vi därmed 
en gradvis zonering, systemet 
tappar värme och de joner som 
färdas i lösning i fluiderna börjar 
fällas ut och bildar föreningar som 
vi kallar mineral (Galley et al., 
2007). De lösta komponenterna 
som pumpas ut ovan havsbottnen 
kan antingen avsättas direkt och bygga på skorstenen, eller pumpas ut i vattnet för 
att sedan avsättas en liten bit där ifrån.  Löslighetsgraden minskar med sjunkande 
temperatur och de grundämnen som kräver höga temperaturer för att kunna gå i 
lösning kommer således att fällas ut längre ner i skorstenen och bygga på den. Även 
i skorstenen kommer en markant termisk gradient att finnas.  Därmed bildas den 
ovan nämnda zoneringen. Med tiden, och förutsatt att de tektoniska förhållandena 
inte förändras kan så småningom en solid ”hög” av olika sulfider att avsättas (Galley 
et al., 2007).  

För utformningen av själva sulfidavsättningen är densitetsskillnaderna 
mellan de olika fluiderna (de hydrotermala och havsvattnet) av stor vikt. En 
hydrotermal lösning med högre densitet än det omkringliggande vattnet resulterar i 
att metallerna fälls ut proximalt till rökaren, eller skorstenen. Har vattnet och den 
hydrotermala lösningen liknande densitet kommer metallen att fällas ut nära rökaren 
eller i närliggande depressioner. Är densiteten lägre än det omkringliggande vattnet 
kommer detta resultera i ”plymer” av vätska som skjuts ut i vattnet och sprids över ett 
större, mer distalt område.  

Även om det är en ineffektiv (ur mänskligt perspektiv) process så kan det 
förklara varför man hittat ett antal fyndigheter med låga halter av mineral över större 
områden av havsbotten. En sista viktig faktor för var i det hydrotermala systemet som 
metallerna ackumuleras i är huruvida fluiderna kokar eller inte. Fasövergången från 
flytande till gasform beror mycket på trycket, och även om det finns svarta rökare 
som släpper ut fluider med metaller i lösning med temperaturer på över 400o C, så 
uppträder de ändå som vätskor på grund av det höga vattentrycket vid havsbottnen. 
De lösta komponenterna fälls ut på grund av den snabba avkylningen från en i 

 

Figur 10 Hydrotermal fluidcirkulation vid oceanrygg som 
skapar ”black smokers” (modifierad efter Lyndon, 1988: 
Scott, 1997). 
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princip obegränsad mängd kallt havsvatten. Lösningen når alltså ytan (havsbotten) 
utan att börja koka (Robb, 2005).  

Skulle samma lösning röra sig under lägre vattendjup där lösningen skulle 
kunna börja koka under ytan på grund av en lägre tryckgradient, skulle man troligen 
endast se en brecciering och stockwork-mineralisering (och den för VMS typiska 
avsättningen skulle troligtvis inte ske). Svenska exempel på malmer av denna typ 
finns bland annat i Skelleftefältet och Bergslagen; vissa av dessa gruvors 
malmkroppar avviker från standardmodellen ovan men faller ändå in i kategorin 
VMS-malmer (SGU, 2003). 
 

Tillgångar och reserver. 

Enligt 2011 års mineral commodity summary från USGS beräknas den totala 
mängden koppar i fyndigheter på land uppgå till tre miljarder ton. Av dessa tre 
miljarder ton beräknas cirka 1,3 miljarder finnas i Anderna i Sydamerika. Vidare så 
betraktas noduler och massiva sulfider på havsbottnen som potentiella framtida 
kopparfyndigheter.  
Man har på senare år börjat ersätta koppar inom många av metallens traditionella 
användningsområden. Fibertråd ersätter koppartråd i telekommunikation, aluminium 
ersätter kopparrör i kylare, titan används i värmeväxlare och plast ersätter avloppsrör 
och värmerör av koppar och så vidare. Vi blir även bättre och bättre på att återvinna 
koppar; i USA stod återvunnen koppar för 9 % av konsumtionen 2010. 
 

Nickel 
Nickel är en relativt ”ung” metall i mänsklighetens 
historia. Den upptäcktes först 1751 av en svensk 
mineralog vid namn Axel Fredrik Cronstedt i ett prov 
från Los gruva i Orsa finnmark i Hälsingland. Nickel 
fick sitt namn från ett kopparrött mineral som såg ut 
som koppar men inte kunde användas till något. Det 
kallades ”Kupfernickel”, falsk koppar och det 
betraktades som helt värdelöst. Men även om 
metallen inte hade något känt användningsområde när 
den ”upptäcktes” av oss européer hade den använts i 
tillverkning av smycken och prydnadsföremål i Kina. 
Nickel kom sedermera att få en nyckelroll i 
legeringsmetaller. Ursprungsmineralet i fråga, 
nickelarsenid, fick sedermera namnet nickelglans, eller 
vanligare nickelin (SGU, 2007). 

Nickel är en ferromagnetisk, glänsande, hård, formbar och silvervit metall. 
Den kemiska beteckningen är Ni, den har en atomvikt på 58,71 och en smältpunkt på 
1 455o C. Nickel har en relativt låg termisk och elektrisk ledningsförmåga. En 
utmärkande egenskap hos nickel är att det lätt kan legeras med andra metaller och 
de flesta av dessa legeringar är mycket motståndskraftiga mot korrosion och har hög 
hållfasthet vid höga temperaturer. Nickel förekommer naturligt i fem olika isotoper där 
58Ni och 60Ni är de vanligaste. De utgör 68 och 24 procent av allt nickel i naturen. 
En av nickels isotoper upptäcktes så sent som 1999; isotopen, 48Ni, är den mest 
protonrika och ses därmed som den stabilaste (SGU, 2007). 

Figur 11 Nickel (källa: Wikipedia). 



20 
 

Vi använder 80 procent av allt nickel vi utvinner till olika legeringar, av 
dessa 80 procent går två tredjedelar åt till framställningen av rostfritt stål. Resterande 
20 procent fördelas mellan förnickling (10 %), gjutgods (5 %) och resterande del 
fördelas på bland annat på batterier, katalysatorer, kemikalier och mynt (SGU, 2007).  

 

Förekomster och malmer. 

Jordens kärna bedöms innehålla 8,8 procent nickel men denna potentiella källa ligger 
dock utom räckhåll för oss med dagens, och sannolikt även morgondagens teknik. 
De malmtyper som är ekonomiskt gångbara att bryta finns huvudsakligen i 
lateritmalmer, ortomagmatiska sulfider och i form av noduler som bildats på 
havsbottnen (SGU, 2007). 

 

Lateritmalmer (vittringsmalmer) 

I sin grunddefinition är lateriter jordarter eller luckra bergarter som bildats genom 
intensiv kemisk vittring i fuktiga, varma tropiska områden, ofta kring ekvatorn. I dessa 
områden är den kemiska vittringshastigheten hög och en stor mängd vittringsmaterial 
skapas in situ. Väl på plats kan mer vatten börja lösa och vittra det avsatta materialet 
och lateritmalmernas skapelse tar sin början (SGU, 2007).  

De innehåller höga halter av kaolinitlera och vanligen även höga halter av 
Fe- och Al- oxider och hydroxider (Vaelton, 1994). Dessa malmer är ofta väl 
stratifierade på grund av alternerande cirkulation av regnvatten och vattenrörelser 
uppåt genom regoliten igen under torrperioder (Vaelton, 1994). De kan även 
innehålla mineraliseringar av Au, Cu, Mn och Ni (SGU, 2007). Lateriter bildas på 
stabila kontinentala landmassor under långa perioder, de finns representerade i 
Afrika, Australien och i delar av Sydamerika. På dessa platser har dessa processer 
pågått i över 100 miljoner år (Vaelton, 1994). De har därmed tjocka regolitprofiler där 
det inte finns mycket likhet kvar med de bergarter som de ursprungligen var (SGU, 
2007).  Om en laterit bildas ovanpå ultramafisk berggrund med olivin och ortopyroxen 
i överflöd och därmed möjliga höga halter av nickel (Vaelton, 1994), bildas vanligen 
koncentrationer av nickelsilikat och -oxider som kan vara upp till tio gånger högre än 
originalkoncentrationen (SGU, 2007).  

Eftersom lateritmalmer är lättare (och därmed billigare) att bryta än 
primära magmatiska malmer och utvinningsprocessen är relativt enkel, har 
nickelmalmer av laterittyp blivit mycket eftersökta. Olivinen och ortopyroxenerna som 
ligger till grund för mycket av nicklet i malmerna kan ha haft sitt ursprung i bergarter 
från ett ofiolitkomplex, eller en lagrad mafisk intrusion (Vaelton, 1994). Dessa 
mineral, och då främst olivinen, serpentiniseras väldigt fort, i vissa fall innan 
lateritiseringen, och då genom reaktion med havsvatten eller genom låggradig 
metamorfos (Vaelton, 1994). De flesta nickel-lateriterna som finns har bildats ovanpå 
berggrund som redan är serpentiniserad (SGU 2007). I regolitiska lateriter blir 
grundvattnet gradvis mindre surt med djupet och bikarbonat blir den huvudsakliga 
anjonen i lösningen. Under sådana omständigheter blir olivin fullständigt nedbruten, 
och sedan börjar nedbrytningen av ortopyroxen, serpentin, klorit och talk (Golightly, 
1981 i Evans, 1993). Oliviner bryts ner till smektit och när det är närvarande, 
tillsammans med serpentin och talk sker ytterligare anrikning av nickel genom 
katjonutbyte, huvudsakligen med Mg2+. Ett exempel på en sådan reaktion är 
Mg3Si2O5(OH)4 (serpentin) + 3Ni2+(aq) → Ni3Si2O5(OH)4 (nepouit) + 3Mg2+ (Golightly, 
1981 i Evans, 1993). Nepouit ingår i en grupp Ni-fyllosilikat som bildas i lateritmiljöer. 
De verkar även vara topografiskt lokaliserade antingen nedanför kullar eller på 
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kanten till platåer. Detta beror troligen på att dessa fyndigheter är känsliga för erosion 
och även fluktuationer i grundvattenytan, då denna styr zonerna för både vittring och 
avsättning (Golightly, 1981 i Evans, 1993). 

 

Sulfidmalmer 

Ortomagmatiska malmer av detta slag bildas i basiska till ultrabasiska 
magmakammare (Eckstrand & Hulbert, 2007). Under avkylningen och 
kristallisationen av magman bildas avblandade sulfidkroppar i den silikatrika magman 
(Eckstrand & Hulbert, 2007). De extraherar nickel ur smältan på grund av att det 
”binder hårdare” till svavel än syre. Genom denna process bildas oblandbara 
sulfidkoncentrationer som i form av smältdroppar kan sjunka till botten av kammaren 
(Eckstrand & Hulbert, 2007).  

Mineraliseringar av denna typ kan delas in i två kategorier, de sulfidrika 
och de sulfidfattiga. Den första kategorin exploateras på grund av Ni, Cu och i vissa 
fall Co samt eventuella platinametaller. Dessa sulfidanrikningar innehåller ofta 1-3 
procent nickel. Kategori två exploateras huvudsakligen på grund av sina höga halter 
platinametaller, med Ni och Cu som biprodukter (Eckstrand & Hulbert, 2007).  

Det finns ett antal olika faktorer som främjar icke-blandbarhet av sulfider i 
en smälta. En faktor som kan hjälpa en smälta att separera sulfider är att mer svavel 
tillkommer utifrån och tillsätts i en redan svavelrik magma. Malmer som bildats på 
detta sätt är exempelvis de i Kambaldagruvan i västra Australien (SGU, 2007). Dessa 
fyndigheter har sitt ursprung i stora utbrott av lava med låg viskositet som spritt sig 
över stora områden. De ursprungliga magmorna måste ha varit relativt fattiga på 
svavel, men genom termal erosion som pågått i flera omgångar under lång tid har 
sulfiderna anrikats i de varma delarna av systemet under mark, på grund av 
sulfidernas oblandbarhet (Eckstrand & Hulbert, 2007). Sulfiderna har sedan bildat 
oblandbara delar i smältan och transporterats bort i den lågviskösa magman och 
sedan lagt sig i botten på determalt bildade erosionskanalerna. En annan möjlighet 
som främjar detta är blandning av magmor, ”magma mixing”. Stora magmakammare 
bildas sällan av en enda stor magmaintrusion. De flesta fylls på under 
kristalliseringssekvensen. Injektioner av ny sulfidrik magma i kammaren leder ofta till 
att man ser olika faser med sulfidmineraliseringar i fyndigheterna (Eckstrand & 
Hulbert, 2007).  

 
Noduler på havsbotten 
Nickel förekommer även i de tidigare beskrivna sulfiderna på havsbottnen och i 
”noduler” på havsbottnen på stort djup intill oceanryggar. De senares bildningssätt är 
hydrogenetiskt, och de har en mycket långsam tillväxt. Den sker mycket nära 
havsbottnen, bara på några centimeters höjd ifrån den, i övergångsskiktet mellan 
sediment och havsvatten, av metaller som är lösta i vattnet i mycket låga 
koncentrationer som selektivt fälls ut på de koncentriskt tillväxande nodulerna på 
havsbotten. I dagens läge finns ej teknik och pengar till att utvinna nickel eller några 
andra metaller ur dem, men det finns pilotprojekt som sett dagens ljus, vissa av dem 
är ganska långt gångna (SGU, 2007).  
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Indium, gallium och germanium. 
Tre metaller som ökar i efterfrågan är indium, gallium 
och germanium. Precis som nickel så påvisades 
dessa metaller ganska så sent. Indium upptäcktes 
1863, gallium 1875 och germanium 1886. Indium är 
en silvervit metall som är mjukare än bly och mycket 
tänj- och smidbar, samt har en mycket låg smältpunkt 
(156,2- 156,6). Kokpunkten är 2080o C och densiteten 
är 7,31 g/cm3. Gallium är ganska likt tenn till 
utseendet, ädlare än aluminium, har en densitet på 
5,9 g/cm3 och har en smältpunkt på 29,8o C. Från 
smältpunkten håller gallium sig flytande upp till 
kokpunkten på 2237oC. Germanium har en densitet 
på 5,3 g/cm3 och en smältpunkt på 937oC.  

Dessa metaller har fått fler och fler användningsområden; indium började 
användas i stor skala i flygplansmotorer under andra världskriget. Sedan mitten på 
1980- talet används den främst i skärmar på datorer, telefoner och annan elektronik. 
Gallium och germanium är viktiga halvledare (SGU, 2003).  

 

Förekomster och malmer 

Indium och germanium finns utspridda i (hela) jordskorpan men med låga 
medelhalter; man hittar dem oftast associerade med andra metaller. De bildar sällan 
egna mineral utan återfinns främst som spårhalter i vanligare sulfidmineral.  
Gallium återfinns i sällsynta fall i form av gallit och några andra mineral medan 
merparten av metallen framställs vid behandling av bauxit och från restmaterialet från 
zinkframställning. Indium förekommer som ersättning för zink i zinkblände och även i 
malmer av koppar, bly och tenn, samt sparsamt i form av bl.a. mineralet roquesit. 
Germanium har en genomsnittlig halt på 1,6 ppm i jordskorpan och förekommer 
substituerandes för kisel i vissa silikater, men i mycket små koncentrationer. De 
viktigaste germaniummineralen är argyrodit och germanit, men dessa är endast i ett 
fåtal fall verkliga malmmineral (SGU, 2003). 

 

Reserver 

Indium är vanligen en biprodukt från framställning av zink och man baserar därför 
beräkningarna på den genomsnittliga halten av indium i zinkreserverna på regional 
nivå. Man vet att det finns stora kvantiteter av indium i vissa koppar-, bly- och 
tennmalmer. Det saknas dock data för att göra ordentliga beräkningar av dessa 
reserver. Reserverna av indium i zinkmalmer beräknas till 2500 ton och de totala 
reserverna till 6000 ton.  

Galliumreserverna på jorden beräknas till att överstiga 1 miljard kilo, 
baserat på hur mycket man kan utvinna ur bauxitmalmer. Det torde även finnas stora 
mängder i zinkmalmer med dessa finns det inga siffror på. Reserverna av germanium 
betraktas av både SGU och USGS som omöjliga att få fram pålitliga siffror för (SGU, 
2003; USGS, 2011). 

Figur 12 Gallium (källa Wikipedia). 
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Kommer de att ta slut? 
Vi förbrukar mer metaller än någonsin förut. Den svenska (och skandinaviska) 
gruvindustrin visar starka produktionssiffror efter nedgången i anslutning till 
finanskrisen 2007-2009 (Raw materials group, 2012), även om det sista året sett en 
viss nedgång.  Med en ökande befolkning och en allmän konsensus om att alla 
människor har rätt till en rimlig levnadsstandard, så kommer efterfrågan på våra 
basmetaller att fortsätta stiga. De basmetaller som jag undersökt i arbetet finns i 
stora mängder jämfört med efterfrågan och konsumtionstakt. Detta faktum plus att vi 
människor hela tiden blir bättre och bättre på att återanvända metaller gör att vi har 
nog med järn, koppar och nickel inom en överskådlig framtid. 

 
 

 
Figur 13 Beräknade och projekterade produktionssiffror för skandinavisk malmproduktion 

2000-2020 (källa: Raw materials group, 2012). 

 
Annat är det med guld. Guld förbrukas inte på samma sätt som de andra metallerna, 
en ständigt ökande efterfrågan på guld, både till smycken, till elektronik och som 
ekonomisk säkerhet gör att vi med dagens takt kommer att ha gjort slut på jordens 
guldmalmer så som de definieras i dag om 19 år (USGS, 2011). Mycket av det guld 
som utvinns i dag återvinns inte utan förblir utanför återvinningssystemet. Det går 
möjligen i arv mellan generationer eller köps och säljs, men det finns inga tecken på 
att efterfrågan skulle minska eller att man helt plötsligt skulle börja återanvända och 
smälta guldsmycken i större utsträckning än förut. Guldprospekteringen fortgår runt 
om i världen och kommer att fortsätta göra det så länge konjunkturen och priset på 
guld går uppåt, eller är stabilt på en hög nivå.  
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Figur 14 Guldpriser 1970-2010 (källa: SGU ). 

 
Alla malmbildande processer oavsett form tar lång tid, tiotusentals till miljontals år. Så 
malmerna är ur ett mänskligt simplifierat perspektiv ändliga; även om de faktiskt 
återbildas i detta nu, så kommer de inte att hinna göra det i en utsträckning stor nog 
för att mänskligheten skall kunna nyttja dem på många generationer. De 
malmbildande processerna som är lättast att beskåda och som sker just nu, som i 
framtiden kan vara inom räckhåll för människan är de aktivt mineralbildande 
hydrotermala systemen på havets botten- ”black smokers”. De, tillsammans med 
noduler skulle kunna nyttjas i gruvdrift i form av att man skrapar på bottnen, får upp 
malmen och sedan anrikar den, allt ute till havs. Sådana projekt ligger dock relativt 
långt fram i tiden och berör än så länge inte några av det metaller som det kan 
komma att bli brist på inom en inte allt för avlägsen framtid. Väljer man att betrakta 
sällsyntare metaller som det råder ständigt ökande efterfrågan på ser framtiden kort 
och gott osäker ut. Figuren nedan visar tillgången på, och den ekonomiska 
betydelsen för ett antal metaller och mineral som ses som viktiga för oss i Europa i 
och med att de är direkt kritiska för vår industri (Critical raw materials for the EU, 
2010). 
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Figur 15 Ekonomiskt värde och riskbedömning av tillgången för nyckelmetaller inom EU 
(källa Critical Raw materials for the EU, 2010). 

 
De inringade metallerna i bilden är de tre sällsynta metaller som fokus lagts på i 
arbetet. Deras placering centralt i diagrammet visar att de är av någorlunda 
ekonomisk vikt, samt att tillgången på dem inte är helt säkerställd. Detta beror på att 
Kina är en huvudsaklig producent av dessa. Kina kan bestämma att de bör minska 
sin export av dessa metaller för att gynna en inhemsk konsumtion. Sedan bilden 
ovan producerades har Kina bestämt sig för att göra just detta.  Låg tillgång 
tillsammans med en låg återvinningsgrad gör att de hamnar i en högre riskzon än 
exempelvis järn, eller nickel där det ekonomiska värdet är högre men risken mindre, 
på grund av en högre europeisk produktion samt multipla källor utanför EU.  

Vi vet att dessa metaller kommer att öka ytterligare i värde, och att de i 
princip bara förekommer i form av associerade metaller i malmer. Det ökade värdet 
kommer i första hand och kortsiktigt från en ökad konsumtion i väst, men Kina, Indien 
och Asien i stort ökar hela tiden sin konsumtionskraft. Dessa länder är en del av 
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), länder som alla håller på att 
skapa en stor, köpkraftig medelklass. 
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Figur 16 Procent av världens BNP I USD löpande priser (Tillväxtekonomierna är: Argentina, 
Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia, Peru, Polen, Ryssland, 
Sydafrika, Thailand, Turkiet och Uruguay. Källa, IMF /Riksbanken). 

 
En höjning av Kinas och Indiens BNP kommer att öka efterfrågan på alla metaller vi 
känner till, och därmed kommer priserna att öka, om inte nya källor tillkommer. Detta 
har lett till ökad prospektering runt om i världen och även i Sverige. Exempelvis har 
roquesit identifierats i närheten av Filipstad i Bergslagen (Jonsson et al., 2012), dock 
inte i samband med prospektering. 

De största och mest kännbara effekterna av den ökade konsumtionen av 
metaller är troligtvis de effekter de får på miljön, i form av CO2-utsläpp, giftiga ämnen 
som används i gruv- och anrikningsindustrin som riskerar att läcka ut och skada 
människor och natur. Allmänheten har även starka åsikter om den effekt gruvdrift får 
på landskapen. De flesta är för ny miljövänlig teknik, men vill inte att gruvorna som 
behövs för att bryta de metaller som krävs skall öppnas.  Utöver miljö- och estetiska 
aspekter är det den effekt på vår plånbok ökade metallpriser får. Det är 
slutkonsumenten som får betala för det ökade kilopriset på indium, järn eller guld. Vi 
kommer inte få slut på järn, men hur mycket vill vi betala för det? Det är den fråga 
som vi konsumenter måste ta ställning till i framtiden. 
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