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The Earth and everything else in the universe was created in the 
Big Bang around 14 billion years ago. A point with tremendous 
density and mass began to expand and more and more atoms 
began to form. From the first and lightest like hydrogen and 
helium to heavier atoms such as iron and eventually gold. The 
formation of the Earth occurred about 4.6 billion years ago and 
so the first gold atoms were concentrated only here. It is howe-
ver believed that much later in Earth's history an extra supply of 
gold occurred thanks to massive meteorite bombardments. 
Processes in the Earth's interior has since led to the formation of 
the continents that move around, which has created hydrother-
mal processes. These are important since gold is a precious 
metal and as such it binds reluctantly to other elements in the 
periodic table. Instead, it occurs in either sulfide or chloride 
complexes. The complexes makes gold soluble in fluids of 
different magmas that form due to tectonic and hydrothermal 
processes. Depending on the process and environment, different 
types of ore bodies containing gold that form. From porphyry-
deposits formed at high depths to VMS-deposits may form on 
the sea floor or other marine environments. Some of these ores-
types can be found in Sweden and are mined at several sites, 
, including the Björkdal-mine and the Aitik-mine.



Självständigt arbete  Nr 83 

Guld i Sverige 
-Från urtid till nutid 

Zana Mataruga

Handledare: Örjan Amcoff





1 
 

Abstract 
The Earth and everything else in the universe was created in the Big Bang around 14 
billion years ago. A point with tremendous density and mass began to expand and 
more and more atoms began to form. From the first and lightest like hydrogen and 
helium to heavier atoms such as iron and eventually gold. The formation of the Earth 
occurred about 4.6 billion years ago and so the first gold atoms were concentrated 
only here. It is however believed that much later in Earth's history an extra supply of 
gold occurred thanks to massive meteorite bombardments. Processes in the Earth's 
interior has since led to the formation of the continents that move around, which has 
created hydrothermal processes. These are important since gold is a precious metal 
and as such it binds reluctantly to other elements in the periodic table. Instead, it 
occurs in either sulfide or chloride complexes. The complexes makes gold soluble in 
fluids of different magmas that form due to tectonic and hydrothermal processes. 
Depending on the process and environment, different types of ore bodies containing 
gold that form. From porphyry-deposits formed at high depths to VMS-deposits may 
form on the sea floor or other marine environments. Some of these ores-types can be 
found in Sweden and are mined at several sites, including the Björkdal-mine and the 
Aitik-mine. 

 

Sammanfattning 
Jorden och allt annat i universum skapades i och med Big bang för ca 14 miljarder år 
sedan. En punkt med oerhörd densitet och massa började expandera och fler och 
fler atomer började bildas, från de första och lättaste som väte och helium till allt 
tyngre atomer som järn och så småningom även guld. Bildandet av jorden skedde för 
ca 4.6 miljarder år sedan och så hamnade också de första guldatomerna här. Man 
tror dock att det mycket senare i jordens historia skett en extra tillförsel av guld tack 
vare massiva nedfall av meteoriter. Processer i jordens inre har sedan lett till att 
kontinenter bildats och flyttats vilket gett utrymme för hydrotermala processer. Dessa 
är viktiga då guld är en ädelmetall och ogärna binder till andra grundämnen i det 
periodiska systemet. Istället förekommer det i antingen sulfid- eller klor-komplex. 
Komplexen gör att guld blir lösligt i fluider i olika magmor som uppkommer tack vare 
tektoniska och hydrotermala processer. Beroende på process och miljö kommer olika 
typer av malmkroppar innehållande guld att bildas, allt ifrån porfyrkopparmalm som 
bildas subvulkaniskt till VMS-malm som bildas på havsbotten eller andra marina 
miljöer. Flertalet av dessa malmer finns i Sverige och bryts idag i olika gruvor, bland 
annat Björkdalsgruvan och Aitik.  
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1. Inledning 
I årtusenden har guld lockat och fascinerat människan. Vi har nyttjat det för religiöst, 
ekonomiskt och vetenskapligt bruk. På senare år har det varit särskilt 
uppmärksammat på grund av det ekonomiska läget i världen. Många har investerat i 
guld för att säkra sina tillgångar, samtidigt som andra sålt sitt guld för att man fått bra 
betalt. Guld förekommer i små mängder i de flesta bergarter, men det är 
guldmalmerna som är av betydelse i ekonomisk mening. Guldmalmer finns på de 
flesta kontinenter och har bildats under olika geologiska epoker och i olika miljöer 
(SGU, 2009). Guldmalmen kan ha sitt ursprung i manteln eller högt upp i skorpan, i 
subduktionszoner och kollisioner mellan kontinentalskorpor, samt bildas i marina 
miljöer (Piranjo, 2008).  

 

Syftet med detta självständiga arbete är att besvara ett par grundläggande frågor för 
att ge en övergripande bild över var guld finns.  

 Hur bildades den första guldatomerna i universum och hur hamnande de på 
jorden?  

 Varför hittar man mer guld i vissa bergarter än i andra och bara tillsammans 
med vissa mineral? 

 Vad är en malm och hur bildas de vanligaste guldmalmerna?  

Samt att ge en sammanfattning över Sveriges berggrund och de svenska 
guldmalmerna.   
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2. Från inget till allt 

2.1 Universums början 
Att allt omkring oss både det som vi kan se och det som vi inte kan se består av 
atomer, grundämnen, har vi vetat länge. Det forskarna inte kunnat enas om är hur 
grundämnena har bildats och hur de senare bildat allt annat, från stjärnor till vår egen 
planet och oss människor och den miljö vi lever i. Den idag mest erkända idén om 
hur detta har gått till är Big bang teorin (Chuss, 2012). 

 

2.1.1 Big bang teorin 

Utveckling 
Utvecklingen av det vi idag kallar för ”Big Bang teorin” började i början på förra seklet 
med Albert Einstein, då han introducerade ”relativitetsteorin”. Teorin ger en förklaring 
till hur gravitationen egentligen fungerar, inte som ett enkelt fält utan är snarare 
beroende av tid och rum, som en förvrängning av dessa. Teorin har kunnat förklara 
bland annat hur ljuset böjs av solen, något som inte kunde förklaras med hjälp av 
Newtons tidigare teori.  
 Många vetenskapsmän har sedan dess försökt förklara universums 
uppbyggnad utifrån ”relativitetsteorin” och man har arbetat fram ”the cosmological 
principle”. Där universum, i en väldigt stor skala, beskrivs som homogent. Dessa två 
koncept är grundstenarna som ”Big Bang teorin” vilar på (Chuss, 2012). 
 

Teorin i korthet 
Big bang teorin, i dess mest förenklade form, beskriver universums bildningssätt och 
utveckling. Forskare har genom att titta på den mest avlägsna stjärnan och genom att 
räkna på expansionen kunnat sätta en ålder på universum i intervallet 12-14 miljarder 
år.  
 Det vi ser och känner till idag om rymden var för ca 12-14 miljarder år 
sedan samlat i en oändligt liten punkt med obegripligt hög densitet och oerhört hög 
temperatur. Den utlösande faktorn är okänd med vi vet att punkten började 
expandera, ”the big bang”, till det universum vi har idag, som är mycket större och 
svalare. Restprodukten av ursprungspunkten finns kvar än idag som kall 
bakgrundsstrålning. Mikrovågsdetektorer han läsa av den som en jämn glöd över 
hela himlen (Chuss, 2012). 

 

2.1.2Atomernas ursprung 
Vad som hände exakt i det ögonblicket då universum skapades är idag oklart. 
(Chuss, 2012) Det vi idag vet är att allt runtomkring oss består av små byggstenar 
som kallas atomer. Atomens uppbyggnad är vad som ger ett grundämne, till exempel 
guld, dess specifika egenskaper. Därför är det viktigt att känna till hur atomerna är 
uppbyggda.  
 Alla atomer består av en kompakt kärna, där det finns positivt laddade 
partiklar, protoner, och neutrala partiklar, neutroner. Kring kärnan finns ett moln med 
negativt laddade elektroner, varje proton motsvaras av en elektron. Guld består av 79 
protoner och 79 elektroner. Guld är väldigt framträdande på flera olika sett, dels den 
karakteristiska gula färgen, men också dess höga densitet, 19,3 g/cm3, är 
utmärkande (Atkins & Jones, 2008).  
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Första atomerna 
Vid universums början skapades bara de lättaste atomerna, väte, helium och lite 
litium. (Gillies, 1999) Det tog ungefär 0,00001 sekunder innan de första neutronerna 
och protonerna hade skapades och på så vis också den första atomen och 
grundämnet väte. En sekund senare var förhållandet mellan neutroner och protoner 
1:10, då det gått 3 minuter hade det svalnat så pass mycket att dessa två kunde 
binda sig till varandra för att forma den första flerprotoniga kärnan, heliumatomen 
hade bildats (Silk, 1994). 
 I en miljard år, innan gravitationen gjorde så att större ansamlingar av 
materia skedde och stjärnor började bildas, fanns bara de lättaste elementen. 
Stjärnorna blev så pass stora att de till slut antingen kollapsade under sin egen tyngd 
så att svarta hål bildades, eller blev de så kraftiga att de kunde föra ihop de små 
atomernas kärnor för att bilda tyngre atomer och på så vis de första metallerna 
(Gillies, 1999). 

 

Tyngre atomer 
Sedan universums början har det bildats mindre än 1 % atomer tyngre än väte och 
helium. Först efter att de första stjärnorna skapats kunde de tyngre atomerna bildas. 
Det krävs väldigt mycket energi för att föra samman 2 atomkärnor, för att båda är 
positiva och repellerar de varandra. När väl kärnorna är sammanförda så utlöses 
energi, energi som sedan används för att föra samman nya kärnor och bilda nya 
större atomer. Den här processen pågår fram till järn, som har atomnummer 26 
(Gillies, 1999).  
 För att tyngre atomer ska bildas krävs en annan process, som 
upptäcktes av paret Margret och Geoffrey Burbidge, Willy Fowler och Fred Hoyle ca 
1957, deras upptäckt och artikel refereras ofta till som B2FH-papperet, efter 
författarnas initialer (Gillies, 1999).  
 Som tidigare nämnt så består en atoms kärna av neutroner, som har en 
neutral laddning och protoner, som har en positiv laddning. Det dessa forskare 
upptäckte var att neutronerna kunde ta sig in i atomernas kärna, utan att påverkas av 
repulsion. Neutronerna samlades i kärnan, den blev ”mättad” och började falla 
sönder. Tack vare radioaktivt sönderfall, beta-sönderfall, så splittras neutronen och 
avger en elektron. På så vis får den själv positiv laddning och blir en proton, inuti 
kärnan. Det vill säga ett tyngre ämne har bildats (Gillies, 1999). 

 

2.1.3 Vårt solsystems ursprung och uppbyggnad 
Universum har inte stått still sedan det bildades och förändras hela tiden, vilket lett till 
att galaxer, solsystem och planeter skapats. Ett av de skapade solsystemen är vårt 
eget med vår egen planet, jorden.  

 

Solsystemets skapelse 
Den mest vidspridda och allmänt accepterade hypotesen om solsystemets ursprung 
är ”the nebular hypothesis”. Hypotesen beskriver hur universum sakta men säkert 
började kylas ner och de första atomerna kontraherade till att bilda galaxer och 
stjärnor efter Big bang (Tarbuck & Lutgens, 2007). Atomer som helium och väte, 
samt tyngre atomer skapade i större stjärnor drogs så småningom samman till ett 
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stort roterande moln. Molnet kallas för en ”solar nebula” eller nebulosa och det 
började så småningom rotera. Allt eftersom nebulosan drogs ihop mer och mer så 
roterade den också snabbare tills gravitationen var i jämvikt med de yttre krafterna, 
orsakade av rotationen. När detta skedde så var nebulosan inte längre ett moln utan 
liknade mer en platt skiva med en större massa i mitten och var därmed begynnelsen 
till en sol också kallad ”proto sun” (Tarbuck & Lutgens, 2007). 
 Under tiden för dessa sammandragningar, eller kollapsen av molnet, så 
omvandlades energi till värme vilket ledde till att temperaturen i molnets kärna steg. 
Den högre temperaturen ledde till att de tyngre partiklarna splittrades till molekyler 
och att atomerna hamnade i ett så kallat ”exciterat tillstånd” det vill säga de hade ett 
överskott av energi som påverkade deras elektronstruktur. I utkanten av molnet så 
var temperaturen förmodligen lägre, ca -200 grader, vilket gjorde att partiklarna där 
istället var täckta av ett tunt lager is bestående av vatten, koldioxid, metan och metan 
(Tarbuck & Lutgens, 2007). 
 Temperaturen i massans centrum började falla då solen hade bildats, 
gravitationsenergi omvandlades inte längre till värme. Med fallande temperatur 
började också partiklar med höga smältpunkter att kondenseras och fästas samman. 
Tyngre ämnen som järn och nickel, samt silikater med kalcium och syre formade 
större klumpar som började kretsa runt solen. När dessa kolliderade med varandra 
formades ännu större kroppar, asteroider, även dessa kolliderade med varandra och 
växte samman till små planeter så kallade ”planetesimals”. Inom loppet av mindre än 
100 miljoner år hade de 4 inre planeterna, så kallade stenplaneterna eller de 
”terrestriska planeterna”, bildats (Tarbuck & Lutgens, 2007). 
 I samband med att planeterna blev större kunde de också ta åt sig mer 
materia, kollisionerna från dessa tillökningar gjorde att temperaturen på de inre 
planeterna steg. Eftersom gravitationen var låg då de var relativ små hade lättare 
atomer, som gaser, svårt att hålla sig kvar. De sveptes bort av solvinden och togs 
upp av de yttre planeterna, gasjättarna, som bildades samtidigt (Tarbuck & Lutgens, 
2007). 

 

Jordens uppbyggnad 
När material började ansamlas och kolliderade steg jordens temperatur sakta.  
Jorden blev småningom så varm att järn och nickel smälte och formade flytande 
massor med hög densitet som sjönk mot planetens centrum, där kärnan bildades. 
Samtidigt som jordens kärna skapades, så bildades också skorpan. Kemisk 
differentiering gjorde att stora klumpar av smält sten, anrikade på syre och 
silikatmineral eller litofila grundämnen, mest kisel och aluminium men också mindre 
mängder kalcium, natrium, kalium, järn och magnesium, steg till ytan. Utöver dessa 
ämnen urlakades jordens centrala delar också på ämnen med låg smältpunkt eller 
hög löslighet som guld, uran och bly. Vilket ledde till att koncentrationen av dessa 
ämnen ökade i skorpan och minskade i kärnan. Under denna period bildades 
således jordens tre huvudlager, kärnan, manteln och skorpan. (Tarbuck & Lutgens, 
2007) 
 Guld i sig är inte ett litofilt ämne, utan siderofilt, det vill säga det dras till 
metalliskt järn. Därför har det på senare tid dykt upp ny forskning som bättre skulle 
kunna förklara dels varför jordens kärna har blivit urlakad på guld och dels varför det 
finns så mycket guld på vår planet jämfört med guldförekomster i rymden i stort. 
Medan järnet var i smält form och började röra sig mot planetens mitt så följde de 
andra siderofila ämnena med, så som guld. En tänkbar förklaring som ges till att inte 
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alla tungmetaller följde med hela vägen in till kärnan är att deras egenskaper 
förändras med stigande tryck och temperatur så att de stannat kvar i manteln. Detta 
gäller dock inte för guld, istället ges en alternativ förklaring, ”the late veneer 
hypothesis”.  
 I hypotesen beskrivs hur en tillförsel till jordens massa, på upp till 1 %, 
via kraftiga meteroritnedfall skedde efter att jordens kärna och måne bildats. 
Perioden av sena tillskott började för cirka 4.5 miljarder år sedan och varade i cirka 
500 miljoner år.  Kratrar på månen visar tydligt på att det har skett många och stora 
kollisioner under den här tiden, som tog slut för 4-3.8 miljarder år sedan. Det är dock 
osäkert om den tillförda massan kan förklara mängden siderofila ämnen, bland annat 
guld, i jordens mantel, samt om det var dessa tillskott som förde med sig kol och 
vatten till jorden. (Kleine, 2011) 
 

3. Guldförekomst i jorden 

3.1 Guldmalm  
Guld finns i alla bergarter i jorden. I sura bergarter, som granit, är medelhalten cirka 
2mg/ ton och i basiska är det cirka 5mg/ton. För att en bergart ska klassas som malm 
krävs att det är ekonomiskt lönsamt att bryta och utvinna mineralet man eftersträvar. I 
fallet guld krävs mycket högre halter än medelhalterna för att berget ska klassas som 
guldmalm. Avgörande faktorer är bland annat guldpriset och brytningsmetod, om det 
är dagbrott eller underjordsgruva. Att driva en gruva under jord är mer kostsam än ett 
dagbrott. (SGU, 2009). De senaste åren har guldpriset varierat kraftigt, se figur 1. De 
senaste 5 åren har guld som mest kostat ca 400 kr/g. I dagsläget när priset är ca 270 
kr/g (Gold price, 2013) så krävs det halter på 2-3 gram/ton för att gruvdrift ska vara 
lönsamt. (SGU, 2009) 

 

 

Figur 1 Variationer i priset på guld i kronor per gram över de senaste 5 åren. Modifierad efter Gold price (2013). 
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Guld är väldigt svårlösligt och kemiskt resistent mot de flesta ämnen, det är en 
ädelmetall. Trots det så hittar man sällan guld i dess absolut renaste form. Istället är 
guldet ofta legerat någon annan metall, och förekommer dessutom som tellurid, sulfid 
eller selenid.  Vilken typ som bildas beror på miljön, se tabell 1. (SGU, 2009) 
 
 

Guldlegeringar Guldtellurider 

Elektrum (Au, Ag) 
Y-guld amalgam (Au, Ag)Hg 

Auricuprid Cu3Au 
Zvyagintsevit (Pd, Pt, Au)3(Pb, Sn) 

Krennerit (Au, Ag) Te2 
Calaverit AuTe2 

Sylvanit AuAgTe4 

Guldsulfider Guldselenider 

Nagyagit Pb5Au(Sb, Bi)Te2S6 
Uytenbogaardit Ag3AuS2 
Criddleit TlAg2Au3Sb10S10 
Buckhornit AuPb2BiTe2S3 

Fischesserit Ag3AuSe2 
Petrovskait AuAg(S, Se) 

Penzhinit (Ag, Cu)4Au(S, Se)4 

Tabell 1, guldförekomster med olika metaller i naturen och deras gruppering. Modifierad efter SGU, (2009). 

 
3.2 Guldbildande processer och malmtyper 
Det är ovanligt att med blotta ögat se guld i en malm, även om halterna är flera tusen 
gånger högre än i en vanlig bergart. Hur mycket guld man kan hitta beror på vilken 
process som ligger bakom malmbildningen. Förutom hydrotermala processer som 
formar en bergart så kan man hitta guld i så kallade vaskavlagringar (SGU, 2009).  

 

3.2.1 Hydrotermala processer  

Bakgrund 
Hydrotermala processer ligger bakom ungefär 90 % av alla guldmalmer. Det betyder 
att guldet har löst sig i varma, salthaltiga vattenlösningar, på olika djup i manteln eller 
skorpan, för att sedan transporteras och fällas ut i en lämplig bergart, som fungerar 
som fälla för metallen. (SGU, 2009) Guldet är löst i dessa vattenlösningar i så kallade 
komplex med klor och svavel, dessa ämnen förekommer i sura magmor (Gibert, et 
al., 1998).  
 Det finns flera olika processer och miljöer som fungerar som utlösare så 
att mantel smälter och börjar röra sig mot ytan, där en ny deposition eller avlagring 
skapas. Vanligast är vid:  

 Subduktionszoner, då 2 plattor, antingen kontinental eller oceanplattor, möts 
så att den ena sjunker under den andra. När plattan når ett visst djup smälter 
den och en magmakropp stiger mot ytan.  
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 Vid så kallad ”crustal loading”, där skorpan tyngs ner av antingen nya 
sedimentansamlingar eller att ett berg eller vulkan har bildats som tynger ner 
skorpan så att den smälter i botten.  

 En annan process som gör att skorpan blir tjockare och tyngre så att den 
sjunker är så kallad ”thrust faulting”, det vill säga att det har skett en 
förkastning, så att skorpan har spruckit. Via horisontell förflyttning drivs den 
ena sidan upp på den andra.  

 Den sista processen kallas ”magma-injection”, och uppstår ovanför 
subduktionszoner. När en platta har sjunkit under en annan stiger både tryck 
och temperatur så att den smälter, och en het magmakropp börjar stiga. 
Magman är så pass het så att den smälter berg ovanför sig när den stiger mot 
ytan. Den nya smältan i sin tur tar upp energi från den ursprungliga 
magmakroppen och stiger mot ytan, medan den ursprungliga magman som nu 
förlorat energi och svalnat blir kvar på djupet. (Tarbuck & Lutgens, 2007) 
 
 

Magmatiska processer 
En annan faktor som har stor inverkan på bergartens struktur och magmans 
utseende är mineralsammansättningen för magman. Mineralens varierande 
smältpunkter gör att de kristalliserar vid olika tryck och temperatur, vilket leder till att 
magman blir segregerad, figur 2 (Tarbuck & Lutgens, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Bowens reaktionsserie. Visar tryck och temperatur förhållanden vid kristallisering av vanliga mineral. 
Modifierad från Geologia.fi (2013).  

 

Då magmakroppen börjar stiga mot ytan kommer tryck och temperatur att sjunka, 
vilket gör att de olika mineralen börjar kristallisera. Först kristalliseras basiska 
mineral, så som olivin och vissa Ca-rika fältspater. Dessa mineral bildar basiska 
bergarter. På mindre djup vid lägre temperatur börjar sura bergarterna kristallisera, 
och bilda porfyr. Detta stadium är väldigt viktigt, ty när mineralerna på detta djup 
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stelnat så finns det vattenlösning eller gas kvar i magman, i vilken guldet är löst. 
Flera guldmalmer är av typ, bland annat ”porfyrkopparmalmerna” och ” IOCG – iron 
oxide copper gold deposits (Piranjo, 2008). 
 På cirka 10 kms djup bildas så kallade ”orogena avsättningarna” 
(Groves, et al., 1998), det är här kvarts och olika karbonater börjar kristallisera. 
Precis som vid de tidigare avlagringarna stannar guldet kvar i vattenlösning eller i det 
som finns kvar av smältan. Ett exempel på den här typen av avsättningar är 
”greenstone vein deposits”.  
 Sist men inte minst, i den översta kilometern innan ytan bildas epitermala 
avlagringar, de har i princip samma mineralsammansättning som de orogena 
systemen men malmkropparna utseende och avsättningsmiljö skiljer sig markant. I 
den här regionen bildas de tre epitermala malmtyperna samt VMS-avlagringar och så 
kallade malmer av Carlin-typ. (Piranjo, 2008) Figur 2 visar var vi kan tänkas hitta de 
olika magmorna och avlagringarna, beroende på deras djup.  

 

 

Figur 3, Malmtypers bildande med avseende på djup. Modifierad från Massif (2013). 

 

Porfyrkoppar-malm och IOCG ”Iron-oxide-copper-gold”- malm 
Ett annat namn för porfyrmalmer är ”porfyrkoppar-malm” och som namnet antyder är 
koppar den primära metallen. Guldet är då en värdefull biprodukt. Ursprunget till 
magman som skapar den här typen av malm är en subduktionszon där en 
oceanplatta sjunker under en kontinentalplatta. Dessa malmtyper förekommer 
vanligast kring den så kallade ”ring of fire”, som är i utkanten på stillahavsplatten och 
är oftast cirka 65 miljoner år gamla. (Piranjo, 2008) Det finns dock många äldre 
malmkroppar än så, då subduktionszoner funnits på andra platser och mycket 
tidigare i jordens historia, ett exempel är Aitik-gruvan (Sammelin, et al., 2011). 
Porfyriska system kan klassificeras efter 4 huvudegenskaper: 
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 Stora volymer berg, 100 – 1000 miljoner ton.  

 Bildas i samband med hydrotermala flöden där fluiden är av magmatiskt 
ursprung men vattnet kommer från grundvatten.  

 Mineraliseringen är av samma sort som i intrusiva bergarter, och minst en 
bergart har porfyrisk textur.  

 Gångar rika på sulfider finns närvarande.  

Trots att malmkroppen är mycket stor så är guldhalten oftast väldigt låg med ett snitt 
på 0,2 – 2g/ton guld. 10 % av världsproduktionen av guld kommer från 
porfyrkopparmalmer (Sinclair, 2007). Den svenska gruvan Aitik, är en 
porfyrkopparmalm där både guld och kopparhalterna är väldigt låga, 0.2 % Cu och 
0.1 g/ton Au. Det är malmkroppens storlek och placering som gör den ekonomiskt 
lönsam att bryta. I Aitik produceras det mer guld än i de renodlade svenska 
guldgruvorna (Sammelin, et al., 2011).  
 Den bakomliggande processen vid bildandet är en oceanskorpa som 
sjunker under en kontinentalskorpa, smälta eller magma uppstår när den kommer 
tillräckligt djupt och temperaturen blir tillräckligt hög. Ett vulkanutbrott sker till följd av 
att den uppåtstigande magman kyls ner så att silikaterna kristalliseras, gaser och 
mineral finns kvar i lösning i magmakammaren och stiger mot dess topp där trycket 
blir som högst. Så småningom kommer omgivande berg att ge vika och spricka, 
dessa sprickor fylls då av lösningen, där de olika guldbärande komplexen finns. 
Lösningarna har ofta en hög salt-koncentration, NaCl, vilket gör att det möjligt för 
guldet att bilda så kallade klor-komplex. Guldet i porfyrkopparmalm är löst i ett 
sulfidkomplex, så kallat ”thio-complex. IOCG-malmerna är mycket äldre än 
porfyrmalmer, ca 1,7–1,8 miljarder år och har uppkommit på 4-6 kilometers djup.  
Ursprunget är detsamma som för porfyrkoppar-malmerna skillnaden är den att det 
finns det både oxid och sulfid- lösningar i magman (Piranjo, 2008). 
 Värt att nämna när man tittar på porfyrkopparmalm är de olika 
omvandlingszonerna. Då den heta magman rör sig mot ytan kommer den att påverka 
omgivande berg i olika grad och utsträckning. Dessa omvandlingszoner går att känna 
igen kring de flesta porfyrkopparmalmer, se figur 4. En porfyrkopparmalm har som 
grund en malmfattig kärna, 4A. Kring kärnan finns sedan den kaliumrika zonen, eller 
”potassic zone” 4B, det kan också finnas en natriumanrikad zon här kallad ”sodic 
zone”. I anslutning till dessa zoner finns malmen.  . Längre ut från kroppen finns 
antingen var för sig, tillsammans eller inte alls ”phyllic alteration zone” som är rik på 
kvarts, serecit och pyrit samt ”argillic alteration zone” där man också hittar kvarts och 
pyrit men även kaolinit och illit, 4C och 4D. Längst bort från den heta magman och 
malmen har lite omvandling skett och ”propylitic alteration zone” återfinns, 4E. Här är 
det vanligt att förutom kvarts hitta klorit, epidot och kalcit (Sinclair, 2007).  
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Figur 4. Omvandlingszoner och vanliga metall och mineralförekomster i porfyrkopparmalmer. Modefierad från 
David A, John (2013). 

Orogena guldavlagringar 
Orogena guldavlagringar, kallas också i viss litteratur bara för mesotermala 
guldfyndigheter, men alla mesotermala avlagringar har en orogen bakgrund. När det 
gäller den här typen av fyndighet så är strukturen viktigast. Ursprungsmagman hittas 
på djup mellan 1 och än 12km, där temperaturen varierar mellan 250-400oC (Piranjo, 
2008) Malmkropparna indelas i tre undergrupper beroende på djup, ”epizonal” som 
bildats på djup lägre än 6 km, ”mesozonal” bildas på djup mellan 6-12, den djupaste 
typen är ”hypozonal” och bildas på djup kring 12 km (Groves, et al., 1998). 
Malmkropparna av olika åldrar och de äldsta är ca 3,5 miljarder år (Piranjo, 2008). I 
dessa tre orogena guldmalmstyper finns det sedan ytterligare klasser och 
indelningar, däribland ”greenstone shearzone gold deposit”, ”archean lode gold 
deposit” och ”shear zone hosted gold”. I den här texten tänker jag bara mer detaljerat 
beskriva ”greenstone shearzone gold deposit”.  
 Mekanismen bakom magmabildandet är att skorpan pressas samman, 
så att tryck och temperatur ökar, vilket leder till att berget smälter. Guld är som 
tidigare nämnt olösligt i rent vatten, medan metallen bunden till svavel bildar så 
kallade ”thio-komplex” som ökar lösligheten. Fluiden kommer att välja den snabbaste 
vägen mot ytan och fyller därför redan existerande sprickor i berggrunden. Guldet 
fälls ut när förhållandena i fluiden förändras. Till exempel temperaturförändring, 
tryckfall eller att svavlet i komplexet släpper guldet och binds till järnet i magnetit så 
att pyrit bildas. Det mest effektiva sättet att fånga guldet är en förändring i pH, därför 
hittar man oftast guldet i sprickor i basiska bergarter med högre pH, än den 
ursprungliga sura magman.  
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Malmer av typen ”greenstone shearzone gold deposit” bildades i slutet på Arkeikum 
och i början på Proterozoikum det vill säga för cirka 2,7–2,1 miljarder år sedan. Det 
är därför malmkropparna bara går att hitta i arkeisk kontinentalskorpa, se figur 3 
(Piranjo, 2008).  

 

 

Figur 5 Skiss över var de olika guldfyndigheterna återfinns i ett plattektoniskt perspektivm och hur de olika 
orogena guldmalmerna förekommer i relation till varandra. Modifierad från Berglund (2010). 

 

Epitermala guldavlagringar 
Epitermala processer sker närmast ytan, på upp till 1 kilometers djup, där också 
avlagringar av Carlin-typ och VMS-typ bildas. Dessa malmtyper liknar 
porfyrmalmerna och är uppdelade i 3 olika typer beroende på sulfidhalten i lösningen 
i magman. De skiljer sig i att de oftast är mindre än porfyrkopparmalmerna men med 
högre halter guld. De har så vitt man vet bildats under hela jordens historia, i 
områden kring vulkaner och subduktionszoner. De har därför hunnit utsättas för 
mycket vittring genom årmiljonerna så att man idag bara hittar avlagringar mindre än 
50 miljoner år.   

De tre typerna av epitermala avlagringar som man kan hitta är: 

 High sulphidation ores, HS, det vill säga högt sulfidinnehåll. 

 Low sulphidation ores, LS, med ett lågt sulfidinnehåll. 

 Intermediate sulphidation ores, IS, där sulfidinnehållet är intermediärt (Piranjo, 
2008). 

 

Carlin-typ 
Denna typ av malm är döpt efter den första fyndigheten i nordöstra Nevada, i USA. 
De bildas på djup strax över 1 kilometer och kan ibland kallas för ”sediment hosted 
gold deposits”, det vill säga att de omsluts av sedimentavlagringar. Guldkornen i 
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malmen är inte mer än några mikrometer stora och ses därför aldrig med blotta ögat, 
en av anledningarna till att det dröjde fram till 1961 innan man hittade den första 
fyndigheten.  
 Underlaget till malmen är en karbonatrik berggrund som är cirka 540-360 
miljoner år gammal, Paleozoikum. Hydrotermala flöden har urlakat berget på guld 
och man tror att själva malmbildningen skedde för så lite som 40 miljoner år sedan. 
Fluiden nådde temperaturer på 300oC, men man vet ännu inte vad som är 
bakgrunden till uppvärmningen (Piranjo, 2008). Trots begränsade fyndigheter står 
brytningen av Carlin-typ av malm för 8 % av guldproduktionen i världen. Man har 
hittat flera malmer utanför USA av samma typ dock inga i Sverige. (SGU, 2009) 

VMS - avlagringar 
VMS står för ”volcanogenic massive sulphide” och är en vanlig malmtyp. De bildas 
oftast i marina miljöer på havsbottnar och är den typ av malm som bildas längst upp i 
skorpan. Denna malmtyp är främst rik på koppar och zink, men guld och andra 
metaller kan vara viktiga biprodukter. Miljön där malmen påträffas är ofta 
svampformad där malmen är den linsformade toppen. De är i princip toppen av en 
”highsulphidation-deposit” som har bildats på en havsbotten eller annan marin miljö.  
 Då magman stiger mot ytan sipprar kallt havsvatten in via sprickor i 
omgivande berggrunden. Vattnet blir uppvärmt och övergår till så kallat hydrotermalt 
flöde, en het saltlösning. Magman urlakas på metaller och sulfider som hamnar i 
vattenlösningen. Lösningen stiger mot via sprickor och ”blåses” sedan ut via så 
kallade ”black smoker” som är en hydrotermal ventil. Då lösningen kommit ut i havet 
kyls mineralen och sulfidlösningen ner och faller mot havsbotten där det bildas en 
VMS malm (Galley, et al., 2007). 

 

3.2.2Vaskavlagringar och fossila vaskavlagringar 
Vaskavlagringar är material som har eroderats från kuster eller transporterats och 
avlagrats i floder. De kan bestå av allt från lerpartiklar till större material så som grus. 
Metaller som är tyngre än omgivande material, som guld, sjunker därför tidigt mot 
botten där de avlagras (Islamovic, et al., 2011). 
Fossila vaskavlagringar har inte påträffats i Sverige men är ändå viktig att nämna då 
cirka 40 % av allt guld producerat i världen kommer från den här typen. Ur 
guldbrytnings perspektiv är Witwatersrand i Sydafrika mest betydelsefullt. Här fanns 
för ca 3 miljarder år sedan en marin miljö, bassäng, där tjocka sedimentavlagringar 
avsattes. Man tror att guldet som fanns i dessa sediment bildade vaskavlagringar, 
bassängen kom sedan att begravas under yngre sediment. Genom årmiljonerna har 
bassängen försvunnit och sedimenten som en gång fanns där har istället blivit olika 
bergarter, så som sandstenar, lerstenar och olika konglomerat. Guldbrytningen har 
pågått sedan 1886 då guld hittades för första gången. Fossila vaskavlagringar finns 
över hela världen men inga har hittills visat sig vara lika guldrika som de i Sydafrika 
(SGU, 2009). 
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4. Guldförekomster i Sverige 
4.1.1 Sveriges berggrund – översyn 
För att förstå de avlagringar och malmer som finns i Sverige idag, så behöver man 
känna till lite om Sveriges geologiska historia och hur dess berggrund bildades.  
Sverige, Norge, Finland och en liten del av västra Ryssland vilar på den 
Fennoskandiska skölden eller den Baltiska skölden som den också kallas. För cirka 
3,2 miljarder år sedan, under Arkeikum, bildades den nordöstra delen av 
Skandinavien. Området som i huvudsak består av graniter och andra intrusiva 
bergarter bildades genom massiv vulkanisk aktivitet och sedimentation. Det som idag 
är den nord östra delen av den Baltiska skölden var slutförd för 2,5 miljarder år 
sedan.  
Så småningom började den Arkeiska kärnan att spricka upp och basiska magmor 
fyllde dessa sprickor. Vid kontinentens västra del fanns en havsbotten där sediment 
höll på att avsättas. Den Arkeiska kontinenten krockade någon gång efter sitt 
bildande med en annan kontinent, nord ost om den, vilket ledde till att ett 
kollisionsbälte bildades, det så kallade granulitbältet (Sveriges National Atlas, 2002).
 För cirka 1,9 miljarder år sedan inleddes nästa fas i skapandet av den 
Baltiska skölden, då delen även känd som Svekofenniska provinsen bildades. 
Området som idag innefattar Bergslagen, Skelleftefältet, Norrbotten, mellersta och 
södra Finland skedde intensiv vulkanism. Under den här perioden bildades många av 
de viktigaste svenska malmerna. Vulkanerna producerade graniter som trängde fram 
och stelnade. Nästkommande 1 miljard år medförde mer vulkanism och 
sedimentation mot sydväst, vilket gjorde att kontinenten fortsatte att växa. Perioden 
av tillväxt via vulkanisk aktivitet och sedimentation avslutades för cirka 1 miljard år 
sedan, då stora delar av det som skulle komma att bli Sverige och södra Norge hade 
bildats.  
Under nästa period bildades flera stora vulkaner väster om Norges kust, samtidigt 
som den dåvarande kontinenten eroderades och sedimenten avsattes till havs. Till 
slut kolliderar vår kontinent med den Amerikanska, var vid vulkanerna hamnade på 
land. Sista pusselbiten i bildandet av den Fennoskandiska skölden, bergskedjan 
Kaledoniderna dit Skanderna hör, hade bildats. (Lindström, et al., 2000) 
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Figur 4 Fennoskandiska skölden och de olika provinserna. Samt en karta över svenska malmfyndigheter.  
Modifierad från Johansson (2013). 

 

4.1.2Svenska malmfyndigheter 
Som tidigare nämnt finns det flertalet gruvor i Sverige där guld är en viktig biprodukt 
vid framtagning av andra metaller (SGU, 2009). Det finns tre gruvor där man enbart 
koncentrerar sig på brytning av guldmalm. Alla tre ligger i norra Sverige i eller 
omkring Skelleftefältet och har malmer av olika bakgrund. Nedan följer en kortfattad 
beskrivning av respektive gruva och malm.  

Björkdalsgruvan 
Gruvan ligger ca 40 km väster om Skellefteå och består av både ett dagbrott och en 
underjordsgruva. Fyndigheten hittades av en slump i mitten på 80 talet då man 
gjorde moränanalyser i området och hittade förhöjda halter guld. 1988 startade 
produktionen och gruvan har sedan dess haft flera ägare, idag ägs den av det 
kanadensiska företaget Elgin mining. Malmen som bryts är en VMS-malm och snitt 
halten guld är ca 1.7 g/ton. Guldet påträffas i samband med sulfidrika kvartgångar av 
varierande tjocklek, mellan 0.1-1m, där de dominerande sulfiderna är pyrit, kopparkis 
och magnetkis (Redwood & Hall, 2003). 

Svartlidengruvan 
Malmen som bryts i Svartlidengruvan är av orogenetisk-typ, man har dock inte 
kunnat enas om vilken underklass eller djup som malmen bildades på. Malmen är 
omgiven av amfiboliter som i sin tur omges av metasediment. Området har alltså 
genomgått omfattande metamorfoser sedan dess bildande för ca 1.8 miljarder år 
sedan. Innan deformationen bestod sedimenten av sandstenar och lerstenar. Spår 
av omfattande vulkanisk aktivitet finns också i olika lager i det omgivande berget. 
Granitiska plutoner har trängt upp i metavulkaniterna som tjänar som värd för 
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guldfyndigheterna (Berglund, 2010). Guldlinjen som Svartliden-malmen är en del av 
upptäcktes för ca 15 år sedan då man började göra mer omfattande studier av 
området till följd av de stora fyndigheter man gjort strax österut, i Skelleftefältet 
(Nilsson, 2013). Det australiensiska företaget Dragon mining började bryta guld i 
Svartliden 2005 och man har både underjordsgruva och dagbrott. Den genomsnittliga 
halten guld är 4.32 g/t (Svartliden, 2011-2013). 

Kankbergsgruvan 
Kankbergsgruvan är en nyligen återöppnad gruva bröts på zink och koppar fram till 
1997. Man har nu använt den gamla underjordsgruvan för att bryta sig fram till 
”Åkulla malmen” som ligger strax bortom den gamla malmfyndigheten. Snitthalten 
guld är 4.1 g/t och man räknar med att gruvan ska vara i produktion fram till 2020. 
Utöver guld ska man också bryta tellur. (Haldestam, 2012) Då Kankbergsgruvan 
ligger ca 8 km nordväst om Boliden som är en del av Skelleftefältet och 
mineraliseringen anses vara likartad och av VMS-typ (Länsstyrelsen i Västerbottens 
län, 2010).  

 

5. Slutsats 
Slutsatserna som kan dras efter slutförd litteraturstudie är att trots att det finns 
mycket forskning och material att titta på så är bevisen för att någon av ovan nämnda 
teorier och hypoteser stämmer inte självklara. En anledning är att geologi är en 
vetenskap som alltid har varit svår att greppa då man inte kan använda sig av 
traditionella metoder för att testa och studera sina idéer. Man kan helt enkelt inte 
återskapa Big band eller tektoniska processer i ett lab. Troligt är dock att de första 
guldatomerna skapades i supernovor där det finns tillräckligt med energi för att 
omvandla neutroner till protoner. Guldets omfattning och historia på jorden är 
omdiskuterat men då guld är en ädelmetall kan man dra många slutsatser om varför 
det hittas i de malmtyper som nämnts. Guld är beroende av andra ämnen, så som 
svavel och klor, i lösning för att kunna urlakas ur vissa bergarter och fällas ut i andra. 
Berget som tjänar som värd för utfällningen blir en malm. Både geologi och geografi 
spelar sedan roll för vilken typ av process som kommer ske vilket leder till en 
formation av en specifik magmatyp. Vid subduktionszoner bildas till exempel 
porfyrkopparmalmer medan orogeneser leder till bildande av orogenetisk malm. 
Sveriges gamla berggrund har en komplicerade geologiska historia med många 
orogeneser och metamorfoser har gett utrymme för flera olika guldmalmer att bildas. 
Både orogenetisk guldmalm, VMS-malm och porfyrkopparmalm bryts i dagsläget.  
 

Tack till: 
Jag vill framföra ett särskilt tack till min handledare från Uppsala universitet, Örjan 
Amcoff. 
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