
Den svenska stålindustrins  
branschorganisation

Jernkontoret tillvaratar 
stålindustrins intressen 
genom att verka för bästa 
möjliga förutsättningar för 
verksamheten i Sverige.
Stålet som material är kärnan 
i en tekniskt avancerad och 
forsknings intensiv industri, 
där Sverige är världsledande 
inom flera områden.



I järn- och stålindustrins tjänst  
sedan 1747
Sedan 1747 har Jernkontoret varit den svenska stål
industrins branschorganisation. Det första reglementet 
stadfästes av kung Fredrik I. På den tiden fanns omkring 
450 järnbruk och samtliga blev delägare i Jernkontoret.
 Idag tillverkas stål på ett tjugotal orter och Jernkon
toret arbetar för att delägarna och intressentföretagen 
ska få bästa möjliga förutsätt ningar att bedriva sina 
verksamheter i Sverige. 

Delägare och intressentföretag
Jernkontorets konstruktion är unik och kan beskrivas 
som ett offentligrättsligt organ med privat delägarskap. 
Delägarskapet är inte bundet till personer eller företag, 
utan direkt till varje järnbruk. Även om driften läggs ner 
så upphör inte delägarskapet, men det kan då överlåtas 
till ett annat bruk som bedriver järnhantering.   
 Drygt 180 bruk räknas som Jernkontorets delägare, 
men majoriteten av dessa är inaktiva. Stålproduktionen 
har koncentrerats till färre men större företag. Idag be
drivs verksamhet som kan kopplas till stålindustri på ett 
tjugotal orter. 
 Företagen betalar en årlig serviceavgift som finansie
rar delar av Jernkontorets verksamhet. Före tag som inte 
är delägare, men vill nyttja Jernkontorets tjänster kan 
ansöka om att bli in tressent.
 Delägarna utövar sitt inflytande genom Bruks
societeten. Den motsvarar bolagsstämman i ett aktie
bolag. Brukssocieteten utser tolv till arton personer till 
fullmäktige, vilka utgör Jernkontorets styrelse. Bland 
dessa personer utser Brukssocieteten även fullmäktiges 
ordförande. 
 

Jernkontorets verksamhet
Jernkontorets uppdrag är att tillvarata stålindustrins 
intressen genom att verka för bästa möjliga förutsätt
ningar för industrins verksamhet i Sverige. Jernkontoret 
agerar som ett organ för samarbete med statsförvalt
ningen i frågor som har betydelse för den svenska 
stålindustrin. 
 Arbetet sträcker sig över många områden: han
delspolitik, forskning och utbildning, standardisering, 
energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. 
 Jernkontorets råd och utskott har en viktig roll för 
verksamheten. I råden finns en en bred representation 
från stålföretagen. De följer utvecklingen inom respek
tive ansvarsområde, initierar strategier för verksam
heten och bereder remissvar.
 Ärenden som avser Sveriges deltagande i internatio
nella samarbetsorgan på stålområdet, såsom World Ste
el Association och det europeiska stålindu striförbundet 
Eurofer, behandlas av Jernkontoret.

 Jernkontoret företräder inte branschens intressen 
inom arbetsmarknadsområdet. Frågor som har med 
arbetsmarknad och arbetsmiljö att göra handläggs av 
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industri
arbetsgivarna. 

  Jernkontoret tillvaratar stål-
industrins intressen genom  
att verka för bästa möjliga för-
utsättningar för stål industrins 
verksamhet i Sverige.

Forskning och utbildning
Jernkontoret bedriver omfattande forskning inom stål
området avseende utveckling av processer, material, 
produkter, marknader och kvalitet, samt inom energi 
och miljöområdet. Forskningen görs i nära samverkan 
med de nordiska stålföretagen, branschnära företag 
och forskningsinstitutioner. Dessutom bedriver Jernkon
toret bergshistorisk forskning. 
 Jernkontoret stödjer även branschens långsiktiga 
kompetensförsörjning och tillvaratar dess intressen i 
utbildnings och högskolefrågor. 

Energi, miljö och hållbarhet 
Branschens frågor som rör energianvändning, klimat
påverkan, hållbarhet och miljö samt tillhörande skatte 
och avgiftssystem hanteras av Jernkontoret. Frågorna 
samordnas av olika råd och nätverk med järn och 
stålföretagen, men även med när besläktade branscher 
och organisationer, både nationellt och internationellt. 
Samverkan sker också med FoUverksamheten i Jern
kontorets teknikområden.

 
    Jernkontorets råd och utskott

• Forsknings- och utbildningsrådet

• Standardiseringsrådet

• Energirådet

• Miljörådet

• Produktekologirådet

• Bergshistoriska utskottet



Handelspolitik och marknadsfrågor 
Jernkontoret bevakar och tillvaratar den svenska 
stålindustrins handelspolitiska intressen. Jernkontoret 
företräder även stålindustrin i frågor om transporter och 
infrastruktur.  

Branschstatistik
Jernkontoret gör prognoser för den svenska stålmarkna
den samt deltar i internationellt prognosarbete. Kon
junktur och marknadsläget bevakas därför kontinuer
ligt. Vidare utarbetar Jernkontoret branschstatistik över 
produktion, utrikeshandel, leveranser, m.m.

Kommunikation och marknadsföring
Jernkontoret synliggör stålet och stålindustrin i 
sam verkan med järn och stålföretagen och med 
närliggande branscher och organisationer.

Stipendier och bidrag
Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftel
ser för vilka fullmäktige beslutar om utdelning. Stiftel
serna lämnar bidrag och stipendier till forskning, ut
veckling, utbildning och studieresor. Dessutom utlyses 
stipendier inom vissa av Jernkontorets teknikområden.

Bibliotek och arkiv
Jernkontorets boksamlingar är av gammalt datum. 
Biblioteket omfattar cirka 600 hyllmeter litteratur, som 
bland annat täcker ämnesområdena bergs och bruks
historia, forskning och utveckling, miljö och energifrå
gor samt handelspolitik. Till arkivet hör en porträtt
samling innehållande cirka 6 000 porträtt av svenska 
bergsmän samt bildsamlingar med cirka 7 000 bilder av 
svenska järnbruk och gruvor.

Konferens- och festvåning
Jernkontorets hus på Kungsträdgårdsgatan i centrala 
Stockholm inrymmer moderna konferenslokaler om 
totalt 300 kvadratmeter som kan användas för alla typer 
av konferenser, möten och fester för upp till 150 perso
ner.

Bikupa på taket  
Genom företaget Bee Urban är Jernkontoret fadder 
för en bikupa som står på taket av Jernkontorets hus. 
Honungsbina i kupan (cirka 50 000 bin) bidrar till att 
skapa en grönare stad och främjar biologisk mångfald. 
Dessutom producerar de omkring tjugo kilo honung per 
säsong.

Jernkontorets historia
Namnet Jernkontoret har använts sedan grundandet 
1747. Inrättandet av kontoret som sådant hade då dis
kuterats sedan 1600talet. Det var genom boktryckaren 
och förläggaren Lars Salvius som begreppet ”järnkon
tor” fick sitt genombrott 1738. 
 Jernkontorets första reglemente stadfästes 1747 av 
kung Fredrik I, vilket gör Jernkontoret till Sveriges och 
en av Europas äldsta näringsorganisationer. 
 Enligt reglementet skulle Jernkontoret dels arbeta 
för skäliga priser på järn av olika slag, dels underlätta 
järnhandelns finansiering genom att betala räntorna på 
de lån, som Riksbanken lämnade på vågfört järn. Efter 
hand blev samtliga svenska järnverk delägare i Jernkon
toret. 
 På 1760talet fick Jernkontoret rätt att bedriva egen 
lånerörelse, en rätt som inte längre utövas. Formellt sett 
kan Jernkontoret göra anspråk på att vara landets äldsta 
bank näst efter Riksbanken. 
 Redan under de första verksamhetsåren inledde 
Jernkontoret den rådgivning och forskning på det tek
niska området som väsentligt bidragit till organisatio
nens centrala ställning inom svensk järn och stålhante
ring. Kvaliteten hos det svenska järnet var betydelsefull 
för att kunna konkurrera med utländskt järn och för att 
öka exporten. 
 År 1817 grundades en tidskrift för bergsvetenskapen, 
Jernkontorets annaler. I den publicerades ursprungli
gen tekniska undersökningar och iakttagelser samt 
rese berättelser. Idag är Jernkontorets Annaler en av 
världens äldsta facktidningar. Den utkommer som inlaga 
i tidningen Bergsmannen där Jernkontoret publicerar 
branschnotiser. 



Jernkontorets sigill tillkom vid grundandet och används 
fortfarande i vissa sammanhang. De två ymnighetshornen 
fyllda med frukt och blommor symboliserar rikedom och 
överflöd. Järnsymbolen visar att detta välstånd bygger på 
järnets grund. Skrinet nedanför med sin långa kedja är en 
sinnebild för Jernkontorets bankverksamhet.

Stålindustrins gemensamma vision 
Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina pro
dukter till samhällsbyggande över hela världen. Stålin
dustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till 
det hållbara samhället och ta ett större ansvar för männ
iska och miljö. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i 
mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050:

Jernkontoret
Post: Box 1721, 111 87 Stockholm
Besök: Kungsträdgårdsgatan 10
Telefon: 08 679 17 00
office@jernkontoret.se
www.jernkontoret.se 

Följ oss i sociala medier:
twitter.com/jernkontoret
facebook.com/jernkontoret
se.linkedin.com/company/jernkontoret
youtube.com/jernkontoret
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Stål formar en bättre framtid
Med visionen kommer tre åtaganden:

Vi leder teknikutvecklingen
Vår forskning och innovation revolutionerar 
tekniken i framtidens samhällen. Våra stål 
utmanar ständigt teknikens gränser.  

Vi föder kreativa individer
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att 
utveckla nya samhällslösningar i global 
samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt 
tankens gränser.

Vi skapar miljönytta
Vår tillverkning använder resurser så effek
tivt att inget annat än samhällsnyttiga pro
dukter lämnar företagen. Våra ambitioner 
utmanar ständigt det möjligas gränser.

Med ständig utveckling och innovation samt förmågan 
att se möjligheter i samhällsutmaningar, kan stålindu
strin behålla sin ledande roll globalt, samtidigt som 
tillverkningsmetoderna ger ett så litet miljömässigt 
fotavtryck som möj ligt.
 Läs mer om hur stålindustrin arbetar i visionens anda 
på Jernkontorets webbplats, se  
jernkontoret.se/visionen


