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Förmiddagen är vacker i Luleå. Skorstensrö-
karna står raka och bilarna på campuspar-
keringen blänker i solen. Men efter lunch 
grånar himlen och snart friskar vinden i 
tillsammans med ett tätt virvlande snöfall. 
Hemvändande studenter och universitets-
sanställda får göra bruk av både borste och 
isskrapa på sina fordon innan de kan rulla 
iväg.

Ett kärvare klimat kommer att möta ock-
så ännu solbelysta svenska gruvföretag när 
de i framtiden ska rekrytera ny personal. 
Kampen om komptensen kommer att bli 
stenhård. Det finns rentav risk för att po-
tentialen i vår växande gruvsektor naggas 
i kanten av detta. Pär Weihed, professor i 
malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, 
LTU, och ledare för dess CAMM-verksamhet 
(Centrum för Avancerad Gruvteknik och 
Metallurgi), har svårt att se hur rekryterings-
ekvationen ska gå ihop. 

– Här på LTU skulle vi behöva utbilda 
dubbelt så många gruvstudenter jämfört 
med vad vi gör i dag, säger han. 

Gamla synder
Enligt Pär Weihed får vi nu sota för gamla 
försyndelser. Dessa handlar bland annat om 
en grundskola utan någon geologi på sche-
mat, trots att Sverige länge varit en avance-
rad gruvnation.  

– Skolverkets medarbetare är oftast hu-
manister eller samhällsvetare med generellt 
begränsad förståelse för naturvetenskaper-
na, än mindre för geologi som de själva ald-
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rig läst, säger Pär Weihed, också ordförande 
i Nationalkommittén för geologi som stång-
at sina pannor blodiga mot myndigheten i 
den här frågan.

Försyndelserna handlar också om att 
gruvbranschen har ett imageproblem, mest 
påtagligt i storstadsregionerna.

– Där har man en bild av gruvarbete som 
något tungt, smutsigt, bullrigt och mörkt 
som eventuellt förekommer i Sverige nå-
gonstans långt norrut. Människor uppvuxna 
på orter med gruvverksamhet har natur-
ligtvis en riktigare bild, men generellt har 
vi tappat kunskapen om råvarorna, deras 
värdekedja och dess betydelse för samhälle 
och ekonomi. Det här gäller inte bara mi-
neral utan också våra livsmedel, fortsätter 
Pär Weihed.  

Internationell konkurrens
Ytterligare en försyndelse som vi nu måste 
gottgöra är att företagen inte varit tillräckligt 
bra på att berätta att gruvnäringen av i dag 
erbjuder goda arbeten med stora framtids- 
och karriärmöjligheter.

– Den här insikten börjar sprida sig, och 
exempelvis LKAB jobbar nu hårt med dessa 
frågor. Företaget framstår ju nästan mer som 
samhällsbyggare än industri. Lokalt kan det 
rentav bli ett bekymmer, tror jag, för vem 
vill arbeta för kommunen när LKAB erbju-
der så fantastiska jobb? Samtidigt har LKAB 
inget val, företaget måste vara en attraktiv 
arbetsgivare i en attraktiv miljö för att stå sig 
i den internationella konkurrensen, fortsät-

ter Pär Weihed och avser då inte kunder, 
utan medarbetare.

– LKAB säger sig behöva 1 200 nya med-
arbetare fram till 2015. Alltifrån gruvarbe-
tare till administrativ personal, ingenjörer, 
geologer, det mesta! Via sina gymnasie- och 
akademisatsningar tror jag att de kan fylla 
behovet på gruvarbetarsidan, men beho-
vet av ytterligare utbildad arbetskraft kom-
mer LKAB inte att klara utan att importera 
medarbetare från andra länder. Inte ens 
den samlade branschutbildningen i Sverige, 
Norge och Finland kommer att räcka för att 
täcka LKABs behov. Dessutom ska North-
land, Boliden, Dannemora och många an-
dra gruvföretag anställa kompetenta medar-
betare de närmaste åren.  

Som ett utslag för den internationalise-
rade rekryteringen besökte en australien-
sisk delegation nyligen Polen i syfte att hitta 
gruvarbetskraft till ”down under”. Också i 
Ryssland, med otillräcklig gruvutbildning 
och många emigrerande akademiker, har 
gruvföretagen börjat riktat rekryterings-
blickarna mot utlandet.  

Idol populärare
Att vår gruvnärings förutsättningar och be-
tydelse hamnat i något slags medvetande-
skugga i dagens samhälle handlar enligt Pär 
Weihed också om att man från statligt håll 
under tio-femton år valt att betrakta basin-
dustrin som mogen, utan behov av offent-
ligt engagemang.

– För att bryta ett ton järnmalm behöver 

GRUVSPECIAL



21Bergsmannen 2012/02

Namn: Pär Weihed
Yrke: Professor i malmgeologi vid 
LTU
Bor: Karlsvik, Luleå och Ribbinge
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deri i Göteborg

man inte lika mycket folk som förr, det är 
sant, liksom att tunga, skitiga jobb försvun-
nit i basnäringarna till förmån för datorise-
ring och automation – men de människor 
som trots allt behövs i produktionen måste 
kunna betydligt mer än förr. Det gäller ock-
så gruvorna.

Alla försyndelser sammantagna ledde 
häromåret till att fler ungdomar sökte till tv-
programmet Idol än till samtliga civilingen-
jörsutbildningar i landet. Uppseendeväck-
ande, enligt LTU-professor Weihed.

– Ja, industrin måste engagera sig inte 
bara i rekryteringarna till företagen utan 
också till utbildningarna. För problemet är 
inte när studenterna väl är här hos oss, för 
då brukar de trivas och se möjligheterna. 

mot branschen om en slagkraftig utbild-
ningskonstellation, dels befruktar Bergs-
skolan och LTU varandra. Bergsskolan och 
dess studerande får tillgång till LTUs breda 
lärarkompetens samtidigt som LTU får en 
ny källa till fler civilingenjörer. 

Det finns tre civilingenjörsutbildningar på 
gruvsidan vid LTU:
1)  Jord och berg-utbildningen inom väg 

och vatten-programmet. Här utbildas de 
traditionella bergsingenjörerna

2)  Industriell miljö- och processteknik. Här 
utbildas mineraltekniker och metallurger

3)  Naturresursteknik, geovetenskap. Här 
utbildas prospektörer och studenter som 
vill inrikta sig mot avfalls- och miljöfrå-
gor. 

Prospekteringsfrågorna ligger Pär Weihed 
extra varmt om hjärtat. De är grundläggan-
de, inte bara därför att Sverige, övriga Nor-
den och stora delar av ett råvarutörstande 
Europa är underprospekterat –i synnerhet 
på stora djup där framtidens mineralreser-
ver ligger – utan också för att all mineralut-
vinning startar med kunniga prospektörer.

– I Bryssel tror man att den startar med 
en gruva, men så är det inte, underströk 
han därför med viss emfas när han talade 
vid ett upptaktsmöte med EUs ERA-MIN-
projekt i Stockholm nyligen (se sidan 16). 
Pär Weihed leder en av nätverksprojektets 
arbetsgrupper.    

Konkurrens från anläggning
LTU har i snitt 200-250 studenter inne i 
sitt system av femåriga civilingenjörsut-
bildningar, varav 25-30 med relevans för 
gruvindustrin utexamineras varje år.  Det 
innebär dock inte att alla hamnar i gruv-
företag.

– De har en bred kompetens varför 
några går till konsultbolag och anlägg-
ningssektorn, där det pågår flera stora un-
derjordsprojekt. Citybanan i Stockholm till 
exempel. Anläggningssektorn konkurrerar 
också med gruvföretagen om kompeten-
sen, säger Pär Weihed som alltså skulle 
vilja ha dubbelt så många gruvstudenter.

Tilläggas kan att LTU också har ett sam-
arbete med universitetet i Uleåborg (Nord-
ic Mining School, ett koncept som eventu-
ellt också kommer att användas i ett nytt 
LTU-samarbete med hela Norden) samt 
en del masterprogram med internationella 
studenter, traditionellt relativt många från 
Frankrike.  Att universitetet sedan något 
år måste ta betalt av utomeuropeiska stu-
denter för denna utbildning har hittills inte 
betytt så mycket.    

– Den utomeuropeiska masterstuderande 
är så få att det än så länge är svårt att bedö-
ma effekten. Mastern inom mitt område rör 
10-15 personer. Men på sikt har jag svårt att 

Problemet är att få hit dem, och där ser vi 
hittills ingen större skillnad trots gruvboo-
men. Och ska rekryteringen till LTUs civil-
ingenjörsutbildningar lyfta måste vi ha en 
nationell rekrytering, det räcker inte med 
regionala insatser, konstaterar Pär Weihed.

Gläds över Bergsskolan
Därför tycker han att det är bra att LTU tar 
över huvudmannaskapet för Bergsskolan i 
Filipstad. Det innebär dels en tydlig signal 

Pär Weihed

– Forskning och utbildning är två sidor av samma 
mynt, säger Pär Weihed, flitig gäst och talare vid 
gruvkonferenser landet runt och som också leder 
en av arbetsgrupperna inom EU-projektet ERA-MIN. 
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tro att särskilt många studerande långt borta 
i världen är villiga att lägga ut 150 000 kro-
nor om året på att studera i Luleå, hur trev-
ligt det än är. För de studenter som kommer 
till LTU, från när eller fjärran, brukar som 
regel trivas både med universitetet och sta-
den. Och här är det fortfarande relativt lätt 
att få studentlägenhet!

Forskning ett måste
LTU omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, 
där utbildningsverksamheten står för drygt 
40 procent och forskningen för knappt 60. 
LTU har sedan länge ett brett och nära sam-
arbete med industrin i forskningsfrågor. År 
2010 stod pengar från företagen – inte minst 
LKAB – för en femtedel av LTUs externa 
finansiering, som då motsvarade drygt 60 
procent av den totala budgeten. LTUs fö-
retagsfinansiering ligger klart högre än 
den vid KTH, Chalmers och universiteten 
i Linköping och Lund. Prioriterade forsk-
ningsområden i Luleå är Gruvteknik och 
metallurgi, hållbar resursanvändning, kun-
danpassat byggande, materialvetenskap, 
process-IT och produktutveckling. Gruvtek-
nik och metallurgi står för cirka 20 procent 
av LTUs forskningsbudget. Arbetet är inde-
lat i tolv forskningsämnen och involverar 
mer än 20 professorer, cirka 50 seniora dis-
puterande forskare och drygt 70 doktoran-
der varav sex-tio disputerar varje år.

För Pär Weihed är en solid forskningsor-
ganisation ett måste för en stark utbildare.

– Forskning och utbildning är två sidor 
av samma mynt, två verksamhetsfält som 
hela tiden interagerar med varandra i olika 
avseenden. Utan utbildningen blir man ett 
forskningsinstitut, och därmed mycket sår-
bart när det gäller rekryteringen av forskare.  
På LTU kan vi fånga in de lovande perso-
nerna.  Jag tror också på en behovsmotive-
rad forskning med syftet att lösa problem 
hos företag och utveckla deras produktion 
och produktivitet, något som är nödvän-
digt inom gruvsektorn där de framtida ut-
maningarna är många vid sidan att få tag 
i kvalificerade medarbetare. Detta har man 
insett både i Finland och Norge där staten 
nu satsar stora summor i gruv- och mine-
ralforskning.

Allt inte off shore
– I Finland inser man att den här sektorn 
kan växa, och är pragmatiska (Green Mi-
ning-programmet). I Norge inser man att 
allt inte behöver handla om offshore, det 
finns naturresurser också on shore. Den 
norska gruvsektorn har varit oerhört häm-
mad i många år, nu är de politiska signa-
lerna de rakt motsatta, förklarar Pär Weihed.

– Framtiden kräver effektivare prospek-
tering, också på stora djup vilket kräver ny 
teknik. Världens djupaste gruva (i Sydafrika, 

red:s anm) sträcker sig fyra kilometer ner. 
Utan prospektering har vi ingen gruvdrift 
om 20-30 år. Större djup fordrar ny teknik 
för storskalig brytning. Vi måste också hit-
ta nya tekniker och processer för att öka 
resursutnyttjandet så att i princip allt vi 
plockar upp blir produkter. Hos LKAB är 70 
procent av berget produkt, men i guldmal-
men i Skelleftefältet är bara två gram per 
ton produkt. Resten är avfall, och det kom-
mer ett miljöinriktat samhälle på sikt inte att 
acceptera, så det gäller att utveckla proces-
serna som kanske också i ökad utsträckning 
måste förläggas under jord. Ökad återvin-
ning av metaller – där ju Boliden satsar stort 
– är också en stor framtidsfråga. Utmaning-
arna är många! 

Orolig för proppen
Mot den här bakgrunden hyser Pär Weihed 
oro inför regeringens kommande forsk-
ningsproposition.

– Att döma av utbildningsministerns ut-

talanden, bland annat kring Astra Zenecas 
nedläggning av sin forskning i Södertälje, 
kommer propositionen att vara hårt inrik-
tad på grundforskning. Han vill satsa flera 
hundra miljoner extra på medicinsk forsk-
ning.  Sverige behöver sådan forskning, men 
vi måste också ha en stark behovsmotiverad 
forskning i samarbete med näringslivet. Det 
är företagen, deras produktion i vardagen, 
som lägger grunden till vårt välstånd, säger 
Pär Weihed. Och att låta utbildningsinstitu-
tioner konkurrera om fakultetsmedel utifrån 
antalet presenterade vetenskapliga publika-
tioner ter sig osynkat när övriga Europa satt 
tillväxt och utvecklingen av näringslivet i 
högsätet.  

Pär Weihed menar att LTU har lite väl 
hög direktfinansiering från industrin, eller 
snarare: han anser anser att staten borde ta 
ett större ansvar för gruvindustrin. Vinnovas 
gruvforskningsprogran på 100 miljoner kro-
nor, varav hälften från staten och med LTU 
som huvudsaklig forskningsutförare, slut-
rapporteras i år. 2014 ska CAMM utvärde-
ras, en LTU-initierad internationellt inriktad 
satsning på cirka 80 miljoner kronor med 
rötterna i den förra forskningspropositionen 
2008 om uthållig användning av naturresur-
ser. Pär Weihed fungerar som ”director” för 
CAMM, med sex olika forskningsområden 
inklusive ”Raw materials for future iron- 
and steelmaking” där Swerea Mefos är sam-
arbetspartner. 

– Det är orimligt att svensk gruvindustri 
ensam ska bära så stor del av sina FoU-
kostnader när ingen annan industrisektor 
gör det. Där finns det ofta nationella forsk-
ningsprogram, se bara på fordonssidan. Sta-
ten måste ta fram en finansieringsstruktur 
som kan möta gruvföretagens behov och 
som också bidrar till att vi ka behålla duk-
tiga forskare inom landet, konstaterar Pär 
Weihed som pekar på att flera i dag fram-
gångsrika företag är sprungna ur innova-
tioner och avknoppningar inom gruv- och 
mineralföretag: Sandvik, Atlas Copco, Berg-
teamet, Wassara, Minelco med flera.

Nytt forskningscenter
Om regeringens gruvintresse ter sig måttligt, 
är EUs desto större. Enligt Pär Weihed har 
det inte varit sådant fokus på råvarufrågor i 
Europa som i dag sedan bildandet av Kol- 
och stålunionen efter andra världskriget.

– Och ambitionerna i Bryssel kräver nya 
gruvor, med stor sannolikhet här i Barents-
regionen. Den ökade återvinning av metall-
ler som det talas så mycket om i Europa, 
kan bara ses som en dellösning. 

Någonstans längs vägen mot nya gruvor 
hoppas Pär Weihed och hans kolleger på att 
LTU kan få vara med i en satsning i nord-
isk regi. Diskussioner pågår på politisk nivå 
och ett förslag finns utarbetat med LTU och 

LTU i ett nötskal
• Grundat 1971, kallar sig Sveriges 

gruvuniversitet. 8085 procent av 
dagens ingenjörer i svensk gruvindustri 
är utbildade vid LTU

• Rektor är Johan Sterte
• Omsättning cirka 1,4 miljarder, varav 

knappt 60 procent inom forskning och 
drygt 40 procent inom utbildning 

• 16 000 studenter på fyra campus
• 1 500 anställda (161 professorer, 515 

lärare och forskare, 570 doktorander 
inklusive industridoktorander (ej inräk
nade i antalet anställda)

• Två fakulteter: teknisk och filosofisk 
• Hög externfinansieringsgrad (60-65 

procent) och av denna stor andel från 
företagen (drygt 20 procent). Externa 
finansiärer inom gruv och metallurgi 
är LKAB (formellt flera juridiska perso
ner), Vinnova, Boliden, Jernkontoret, 
Formas, CAMM och ProcessITInnova
tions (flera olika finansiärer)

• Prioriterade forskningsområden är gruv 
och metallurgi, hållbar resursanvänd
ning, kundanpassat byggande, mate
rialvetenskap, processIT och produkt
utveckling

• Har under 2011 deltagit i Smifu-projek
tet (Smart mine of the future) tillsam
mans med en lång rad finansierande 
företag. Under 2012 kommer ett antal 
fullskaleprojekt att definieras utifrån 15 
gjorda förstudier.  
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norska Sintef som huvudmän.  
– Sverige och LTU har varit aktiva i EUs 

råvarudiskussion sedan länge. Genom att 
poola oss med de nordiska intressena på 
detta sätt kring hela bergskedjan blir en 
nordisk satsning en naturlig partner för fort-
satt diskussion med EU om finansieringen 
av branschforskningen, säger Pär Weihed.

Ett sådan här ny satsning kring innova-
tioner och affärsskapande nära gruv- och 
metallindustrin skulle också kunna bidra 
till ett bättre fungerande metallurgikluster 
i Luleå. 

– Luleå erbjuder unika förutsättningar för 
metallurgisamverkan med SSAB, LKAB, Me-
fos och LTU samlade på ett och samma ställe.

Växlande arbetsfält
Oavsett geografisk närhet eller ej, ska det 
enligt LTUs synsätt aldrig vara långt mellan 
akademi och industri. 

– Forskare ska kunna gå från akademin 
till företagen och vice versa. Det senare är 
väl lite svårt just nu, när i alla fall gruvfö-
retagen är hårt inriktade på att möta den 
stora efterfrågan på produkterna. För dok-
torandutbildningen är det givande att få in 
det industriella perspektivet.

Så varför, Pär Weihed, ska en student 
satsa på gruvstudier i Luleå?

– Därför att ingen bransch är så inter-
nationaliserad och global som gruvbran-
schen. Den passar den som vill resa, se sig 
om och förverkliga sig själv. Företagen är 
högteknologiska, bedriver häftiga utveck-
lingsprojekt och arbetsuppgifterna spän-

ner över allt från prospektering till me-
tallurgi. Dessutom är LTU europaledande 
på detta område, med bra samarbete som 
garanterar ungdomarna både sommarjobb 
och fasta jobb efter examen. Och, som 
sagt, folk trivs här i Luleå. Vad mer kan 
man mer begära av en utbildning?    
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40-årsjubilerande LTU marknadsför sig som Sveriges gruvuniversitet och utexaminerar årligen 25-30 civilingenjörer 
med relevans för gruvnäringen. LTUs ledning hoppas på ännu större branschtyngd för universitetet genom en nordisk 
satsning på innovationer och affärsskapande kring gruv- och metallindustrin, där LTU skulle få en central roll. Den 
politiska processen i frågan pågår. 




