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Innehåll

LKAB har formulerat företagets vision inför 2000-talet.
Visionen pekar ut riktningen för det framtida LKAB och
uttrycker den position företaget vill nå när det gäller kun-
der, verksamhet och medarbetare. 

Huvuddragen i visionen beskrivs närmare under denna
vinjett som återkommer på flera håll i årsredovisningen.
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Dessa rapporter kan beställas från:
LKAB, Information och Samhällskontakt, Box 952, 971 28 Luleå.
Telefon: 0920-380 00. Telefax: 0920-195 05. e-mail: info@lkab.com

Rapporterna finns även tillgängliga på engelska.
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I ordlistan på omslagets bakre flik förklaras flera av de
fackuttryck som förekommer i texterna.

Ekonomisk information
För 2001 lämnar LKAB följande ekonomiska rapporter:

LKAB
VISION
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Ett rekordår för stål- och järnmalmsbranschen
Råstålsproduktionen i världen nådde en ny rekordnivå under
2000. Totalt steg produktionen med mer än 7% och produk-
tionshöjningar noterades i alla delar av världen. Även världs-
handeln med järnmalm slog nytt rekord och ökade, enligt pre-
liminära bedömningar, med nära 11%. 

Ökade leveranser, högre priser och en gynnsam dollarkurs-
utveckling medförde kraftigt förbättrade resultat för järn-
malmsleverantörerna.

Åter vinst för LKAB
För LKABs del ökade leveranserna med 13% till 20,8 (18,4)
Mt. Tillsammans med höjningar av marknadspriset på 7%
innebar det att nettoomsättningen steg med 23% till 4.882
(3.985) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 473 (–448) Mkr
och resultatet efter finansiella poster blev 591 (–244) Mkr.

Nya produkter och investeringar
Ett intensivt produktutvecklingsarbete har bedrivits under
året och nya pelletsprodukter har framgångsrikt testats och
lanserats. Den nya huvudnivån i Malmberget har delvis tagits i
drift och det första nya kompletta tågsättet trafikerar nu
Malmbanan. 

Risk för avmattning under 2001
I slutet av 2000 kom de första tecknen på en global konjunk-
turavmattning och utsikterna för 2001 är svårbedömda. Order-
läget för LKAB har varit gott under årets första månader. En
viss försvagning i efterfrågan har dock märkts mot slutet av
första kvartalet. 

Koncernsammandrag

Mkr där ej annat anges 2000 1999 1998

Nettoomsättning 4.882 3.985 5.129
– varav export, % 76 72 75
Rörelseresultat 473 –448 647
Resultat efter finansiella poster 591 –244 960
Årets resultat 413 –239 672

Anläggningstillgångar 7.300 7.170 7.008
Omsättningstillgångar 4.719 4.480 5.197
Eget kapital 8.593 8.412 8.882

Årets kassaflöde –41 –501 104
Avkastning på totalt kapital
– Koncernen, % 5,7 –1,7 8,5
– Järnmalmsverksamheten, % 5,2 –6,4 8,9
Soliditet, % 72 73 74

Investeringar 943 986 1.358
Antal anställda 31/12 3.187 3.248 3.372

Produktion av järnmalm, Mt 20,6 18,9 20,9
Leveranser av järnmalm, Mt 20,8 18,4 20,3

RESULTATUTVECKLING

LKAB-koncernens resultat 2000
blev återigen positivt. Ökade lev-
eranser och prishöjningar ligger
bakom resultatförbättringen.

KASSAFLÖDE

Under 1990-talet har kassaflödet
påverkats av stora investeringar.
Under 2000 skedde dessutom
utlåning till Banverket.

LEVERANSVOLYMER

LKABs leveranser av pellets har
successivt ökat ända sedan
1970-talet och de svarar idag för
68% av leveransvolymen. Under
2000 steg de totala leveranserna
med 13%.
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FÖRSÄLJNING PER 

JÄRNMALMSPRODUKT

Förbrukningen av pellets har ökat
såväl i masugnar som för direkt-
reduktion. Idag svarar pellets för nära
78% av LKABs järnmalmsförsäljning –
att jämföra med 40% år 1980.
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FÖRSÄLJNING PER MARKNAD 2000 

TOTALT 4 742 MKR

LKABs två största marknader är
Sverige och Tyskland. Nära hälf-
ten av järnmalmsförsäljningen
går till dessa båda länder.

Sverige
23,9%

Finland
11,2%

Tyskland
23,2%

Benelux
11,2%

Frankrike
1,8%

Mellanöstern
och Afrika

21,1%

Sydostasien 1,5%

Övriga
6,1%

Järnmalm av  
Högförädlade produkter
LKAB är en världens ledande produ-
center av högförädlade järnmalmspro-
dukter och en av de största pelletsleve-
rantörerna. Ökad förädlingsgrad och
kvalitetsledarskap är av strategisk bety-
delse för framtiden. LKABs magnetit-
baserade pellets är mindre energikrä-
vande vid tillverkningen än konkurre-
rande pelletsprodukter – och därmed
fördelaktigare ur miljösynpunkt. 

Europas hemmagruva
LKAB har järnmalmsgruvor i Kiruna
och Malmberget, malmförädlingsverk i
Kiruna, Malmberget och Svappavaara
samt utskeppningshamnar i Luleå och
Narvik. LKAB är ”Europas hemmagru-
va” och cirka 80% av leveranserna går
till europeiska stålverk. Dessutom har
LKAB sedan länge en stark ställning på
marknaden för DR-pellets i Mellanös-
tern och Sydostasien. 

Avancerad teknik på alla nivåer
LKAB är en högteknologisk processin-
dustri som målmedvetet satsar på ny
teknik, forskning och utveckling, kost-

Kort om LKAB

Marknadsposition 

LKAB ska vara den tekniskt och
kvalitativt ledande leverantören
av pelletsprodukter och därtill
relaterade tjänster. Dessa skapar
ett mervärde för kunderna, vilket
i sin tur leder till en mer diffe-
rentierad prissättning. 

LKAB
VISION

Avancerade IT-lösningar är viktiga delar av LKABs produktionsapparat. Redan på 1970-talet kom de
första fjärrstyrda transportsystemen. Under 2000 har en pilotanläggning med fjärrstyrning från ett
kontrollrum ovan jord provats i Kiruna.
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nadsbesparande investeringar och kom-
petensutveckling. Exempel på företa-
gets avancerade teknik är de storskaliga
och fjärrstyrda produktionsmetoderna
som placerar LKAB i täten bland värl-
dens järnmalmsproducenter. 

Transporter med ambitioner
LKAB fortsätter arbetet med att göra

transportsystemet till ett av världens
mest effektiva – med internationellt
konkurrenskraftiga fraktkostnader.
Sedan fem år drivs järnvägstransporter-
na på Malmbanan i egen regi via dotter-
bolaget MTAB. Nu skapas ett modernt
transportsystem genom köp av nya lok
och vagnar och en uppgradering av
Malmbanan till 30 tons axellast.

Strategier för framtiden
LKAB har säkrat produktionen en bra
bit in på 2000-talet, ökat pelletskapaci-
teten och effektiviserat verksamheten. I
både Kiruna och Malmberget är nu nya
huvudnivåer i drift. Den viktigaste
framtidsfrågan är att stärka marknads-
positionen bland annat genom introduk-
tion av nya och förbättrade produkter.

LKAB
VISION

Kundstruktur

LKABs kunder är lönsamma och
framgångsrika med höga krav på
sina leverantörer. Företaget tillva-
ratar de geografiska närhetsförde-
larna och huvuddelen av leveran-
serna sker till en strategiskt viktig
grupp av stålverk i Västeuropa,
till vilka LKAB är den mest priori-
terade leverantören. Dessutom
levereras DR-pellets till ett antal
kunder utanför Europa som har
LKAB som mest önskad leveran-
tör.

världsklass

ORGANISATION

LKABs processorienterade organisation sätter fokus på produktkvalitet och
kostnadssänkningar, genom renodling och effektivisering av processen.

Fastighets AB

Malmfälten

Målmedvetna satsningar på avancerad teknik och storskaliga produktionssystem gör LKABs gruvor till
några av världens modernaste.
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2000 – till 
Det gångna året blev ett rekordår

för världens råstålsproduktion.

Ökade leveranser i kombination

med höjda priser innebar för

LKABs del en avsevärd resultat-

förbättring. 

Nya pelletsprodukter har intro-

ducerats och de första stegen

mot ett nytt effektivt transport-

system har tagits. Strategiarbetet

inriktas nu på att stärka mark-

nadspositionen inför framtiden.

Stark marknad
Det nya millenniets första år har prä-
glats av högkonjunktur inom stålbran-
schen. Världens samlade råstålsproduk-
tion nådde rekordnivån 846 Mt, att jäm-
föras med den tidigare toppnoteringen
på 799 Mt från 1997. Redan i slutet av
1999 märktes en stark uppgång och för
helåret 2000 ökade råstålsproduktionen
med 7,4% jämfört med föregående år.
Dock skedde en kraftig tillbakagång i
USA under andra halvåret 2000.

LKAB har kunnat avsätta hela pro-
duktionen och maximal produktionsvo-
lym har eftersträvats hela året. Dessvär-
re inträffade några händelser som fick
negativa effekter för produktionen. I
maj utbröt en brand i Svappavaara pel-
letsverk, vilket förorsakade ett produk-
tionsbortfall på 0,3 Mt pellets. Störning-
ar i samband med övergången till den
nya huvudnivån i Malmberget har också
medfört produktionsbegränsningar. En
veckolång strejk, som berörde över
80.000 norska LO-medlemmar stoppade
verksamheten vid LKABs hamn i Nar-
vik i början av maj. Lyckligtvis drabba-
des inte LKABs kunder av några pro-
duktionsstörningar på grund av de leve-
ransförseningar som uppstod. 

Den sammanlagda produktionsvoly-
men under året ökade till 20,6 (18,9)
Mt, varav 14,9 (13,0) Mt eller 72%
utgjordes av pellets.

Ökade leveranser och bättre
resultat
Med leveranser på 20,8 Mt, en ökning
med 13%, och marknadsprisökningar på
cirka 7% steg LKABs omsättning 2000
med 23% till 4.882 Mkr. Ökningen har
medfört en resultatförbättring på 835
Mkr och resultatet efter finansiella pos-
ter blev 591 (–244) Mkr.

Finansnettot blev 118 (204) Mkr.
Minskningen beror främst på lägre

avkastning på aktieportföljen samt att
avkastningen från förvaltningen av lik-
vida medel sjönk till 5,8 (6,5)%.

Det åtgärdsprogram som initierades
under 1999, med fokus på förbättrad
kostnadseffektivitet, har fortsatt under
2000 med oförminskad kraft. Tyvärr har
effekten av kostnadssänkningarna enligt
programmet i år motverkats av ökade
kostnader i andra delar av verksam-
heten, bland annat schaktrenoveringar
och ökad tillredning. 

Nya pelletsprodukter
Ett intensivt produktutvecklingsarbete
har bedrivits under året där LKABs
pilotmasugn varit ett värdefullt verktyg.
En ny pelletstyp avsedd för användning
tillsammans med sinter, har introduce-
rats på den europeiska marknaden.
Fullskaleförsök med en annan masugns-
pellets som är avsedd för 100% pellets-
drift har också inletts hos kunder i Nor-
den. Samtidigt har en pelletsprodukt
med förbättrad metalliseringsgrad ut-
vecklats för DR-marknaden och testas
nu i full skala hos flera kunder.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet pågår med fortsatt hög
intensitet och under året har kvalitets-
revisioner genomförts av den tyska
branschorganisationen VDEh, samt av
SSAB och Rautaruukki varvid utomor-
dentligt goda resultat noterats. Under
2001 är målet att LKAB ska certifieras
enligt ISO 9001:2000.

Investeringar
Efter en neddragning av investerings-
nivån under 1999 har flera uppskjutna
investeringar återupptagits under 2000.
Investeringsvolymen uppgick till 943
(986) Mkr. Det är framför allt de stora
pågående arbetena för ny huvudnivå i
Malmberget, förberedelser för brytning

VD-kommentar
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av den så kallade Sjömalmen i Kiruna
samt nya lok och vagnar för malmtrans-
porterna som dragit stora investerings-
belopp. Produktionen via Malmbergets
nya huvudnivå har börjat men hela
nivån blir färdigställd först år 2002. 

Som ett första led i ett nytt effektivt
transportsystem på Malmbanan levere-
rades i augusti det första malmtågsloket
i en serie om totalt nio. Under hösten
har det genomgått omfattande utprov-
ning tillsammans med ett tågsätt nya
malmvagnar med större bärighet. Sedan
början av 2001 går nu detta tågsätt i
reguljär trafik på det södra omloppet av
Malmbanan, sträckan Malmberget –
Luleå, där förstärkningsarbetena till
30 tons axellast har genomförts i Ban-
verkets regi. Banverket och norska
Jernbaneverket har också påbörjat upp-
graderingen av det norra omloppet,
sträckan Gällivare – Narvik. Den totala
uppgraderingen beräknas vara klar år
2004 då även en komplett uppsättning
nya lok och vagnar ska finnas på plats. 

Dotterföretagen 
För de flesta dotterföretagen noteras en
omsättningsökning som för MTAB,
Kimit och KGS är kopplad till LKABs
ökade produktionsvolym. De flesta
visar också fortsatt god lönsamhet och
G-drill, som utvecklar den vattendrivna
borrningstekniken, visar för första gång-
en ett positivt resultat. Kimit har under
året kommit överens med det australis-
ka företaget Orica, världens största pro-
ducent av kommersiella sprängämnen,
om att bilda ett joint venture-bolag på
den nordiska marknaden.

Stärkt marknadsposition
De senaste årens konsolidering bland
järnmalmsproducenterna har lett till att
tre företag nu svarar för mer än 60% av
all järnmalmsexport i världen. Mot

denna bakgrund har även LKAB sett
över hur marknadspositionen, främst på
pelletssidan, kan förstärkas. Det var
anledningen till att LKAB i mars deltog
i budgivningen på den brasilianska järn-
malmsproducenten Samitri som i sin tur
ägde 51% av pelletsproducenten Samar-
co. Bolaget övertogs dock till slut av
järnmalmsföretagen CVRD och BHP.
Även om LKAB studerar möjligheter
till intressanta förvärv eller allianser,
söker företaget framför allt andra vägar
att stärka marknadspositionen. Det
handlar bland annat om att förstärka
LKABs position som den tekniskt och
kvalitativt ledande leverantören av pel-
letsprodukter samt att utveckla värde-
skapande tjänster för kunderna. I det
sammanhanget har pilotmasugnen visat
sig vara ett viktigt instrument för att
hjälpa kunderna optimera masugnsdrif-
ten samtidigt som masugnsteknologin
utvecklas.

Utsikter för 2001
Under andra halvåret 2000 noterades en
kraftig tillbakagång i USA och många
bedömare anser att stålbranschen nu är
på väg in i en lågkonjunktur. Världens
råstålsproduktion förutspås minska med
omkring 1% under 2001. 

Orderläget för LKAB har varit gott
under årets första månader. En viss för-
svagning i efterfrågan har dock märkts
mot slutet av första kvartalet. Utsikterna
för resten av året är svårbedömda.

Luleå i mars 2001

Carl Ameln
Verkställande direktör

baka till vinst
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LKABs
Vision 
LKAB ska leverera pelletsprodukter
och därtill relaterade tjänster av världs-
klass. Visionen bygger på den position
företaget vill nå när det gäller kunder-
na, verksamheten och medarbetarna. I
korthet säger visionen följande:
– Kunderna. LKAB ska vara det själv-

klara förstahandsvalet som leverantör
med tekniskt och kvalitativt ledande
pelletsprodukter och värdeskapande
tjänster för stålframställning. 

– Verksamheten. Med högsta prioritet på
kvalitetsarbete och produktutveckling
ska mer än 90% av produktionen utgö-
ras av pellets.

– Medarbetarna. LKAB ska vara en
attraktiv arbetsplats med väl utbildade
medarbetare som är kund-, kvalitets-
och processorienterade. 

Affärsidé
LKAB ska på affärsmässiga grunder
uthålligt och kostnadseffektivt mark-
nadsföra, tillverka och leverera förädla-
de, kvalitetssäkrade järnmalmsproduk-
ter från Malmfälten till utvalda kunder.

Visionen och affärsidén bygger på
affärsmässighet, förädling och kvalitet
samt en stark marknadsposition. Dessa
faktorer är avgörande för LKABs fram-
tid och lönsamhet och centrala delar i
företagets strategiska inriktning.

Strategi
Affärsmässighet

LKAB är helägt av svenska staten. Uti-
från affärsmässiga grunder är målet att
vidareutveckla positionen som en av de
ledande järnmalmsleverantörerna. En
hög avkastning på järnmalmsverksam-

heten är en förutsättning för att långsik-
tigt verka som järnmalmsproducent i
Malmfälten.

Förädling och kvalitet

Vidareförädlingen har lagt grunden till
LKABs starka marknadsposition. För
att behålla och utveckla denna position
satsar LKAB målmedvetet på produkt-
utveckling. En ökad förädlingsgrad är
av strategisk betydelse för framtiden.
Under 2000 utgjorde pellets 68% av
leveranserna. Visionen säger att minst
90% av leveransvolymen i framtiden
ska utgöras av pellets. Ständigt bättre
produkter som ger kunderna mervärde
är en förutsättning för att nå detta mål.

Kvalitetssäkring är en grundläggan-
de förutsättning för världsledande pro-

Vision, affärsidé och strategi

Inom FoU-verksamheten förfinas hela tiden testmetoder och utrustning som ett led i utvecklingen av nya produkter med högt kundvärde. Kvalitetssäkring är en
grundläggande förutsättning för världsledande produkter.



7

dukter. Framförallt gäller det rätt och
jämn produktkvalitet. Dessutom hand-
lar kvalitet om leveranssäkerhet och
LKAB strävar därför efter förbättrad
kontroll över hela transportkedjan, från
gruva till kund. Certifiering är ett vik-
tigt led i kvalitetssäkringen. Efter
genomförda kvalitetsrevisioner har
LKAB idag det högsta kvalitetsbetyget
som leverantör till stålverk i Sverige,
Finland och Tyskland. 

Stark marknadsposition 

Strukturförändringarna i stålbranschen
fortsätter. Stålföretagen går samman i
allt större och starkare konstellationer.
Samma trend märks tydligt bland järn-
malmsleverantörerna som stärker sina
positioner genom förvärv, samgåenden

och joint ventures. Även LKAB utvär-
derar olika handlingsalternativ för att
stärka marknadspositionen i den allt
hårdare konkurrensen. I första hand ska
LKAB utveckla sin starka ställning på
pelletsmarknaden. När det gäller DR-
pellets är ambitionerna globala medan
det i fråga om masugnsprodukter hand-
lar om satsningar koncentrerade till
Europamarknaden.

Processyn och Totalkvalitet

Ett viktigt verktyg i LKABs strategis-
ka arbete är den processorienterade
organisation som infördes under 1999.
Företaget går nu vidare i totalkvali-
tetsarbetet genom införande av pro-
cessledning – ett arbetssätt som med
kundens behov i centrum utvecklar

verksamheten genom ständiga förbätt-
ringar. 

Belöningssystem

För att stimulera alla anställda till större
delaktighet i företagets utveckling och
skapa motivation till ökat engagemang
införde LKAB vid halvårsskiftet 2000 ett
belöningssystem. Systemet, som utfor-
mats enligt ägarens riktlinjer för incita-
mentsprogram, är kopplat till LKABs
arbete med kvalitet, mål och strategier.
De framgångsfaktorer som mäts i belö-
ningssystemet är kvalitet, engagemang,
kostnadssänkning, kapacitetsutnyttjande
och ekonomiskt mervärde (EVA).

inriktning

Tack vare LKABs pilotmasugn i Luleå har produktutvecklingen snabbats upp, ett faktum som kommer både LKAB och kunderna till godo. 
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Uthållig  Ekonomiska mål

LKABs övergripande ekonomiska mål är
uthållig lönsamhet. Detta centrala mål är
kopplat till avkastningen på järnmalms-
verksamheten, vilken är den helt domine-
rande delen i koncernen och svarar för
mer än 90% av den totala omsättningen.
I moderbolaget finns även en finansverk-
samhet med aktiv likviditetsförvaltning.
Dess betydelse för koncernens lönsamhet
har successivt minskat under 1990-talet
och denna utveckling fortsätter i takt
med att likvida medel används till inves-
teringar i rörelsen. 

Järnmalmsverksamheten och finans-
verksamheten har olika avkastningskrav.
Större delen av likviditeten placeras på
penningmarknaden med låg riskprofil 
– företrädesvis i statspapper. Kapitalet i
järnmalmsverksamheten måste därut-
över ge en avkastning som genererar ett
tillräckligt kassaflöde, täcker inflationen,
ger en real avkastning och en riskpremie.

Avkastning på järnmalms-
verksamheten
Järn- och stålindustrin är kapitalintensiv
och starkt konjunkturberoende. Därför
är det nödvändigt med en finansiell
styrka som är tillräcklig för att klara

konjunktursvängningar. LKABs lön-
samhetsmål har fastställts utifrån följan-
de grundförutsättningar:
•  Att kunna ge ägaren en marknads-

mässig utdelning. 
•  Att behålla realt värde på eget kapi-

tal, d v s tillväxt minst motsvarande
inflationen.

•  Att generera ett kassaflöde som kla-
rar investeringar utan att försämra
företagets långsiktiga styrka.

•  Att ha finansiell styrka att klara en låg-
konjunktur av egen kraft och kunna
återställa styrkan efter en nedgång. 

Mot denna bakgrund har LKAB satt det
långsiktiga avkastningskravet på totalt
kapital i järnmalmsverksamheten till
10%, motsvarande 15% på eget kapital
före skatt, mätt över en konjunkturcy-
kel.  Till grund för beräkningen ligger
antagande om en inflation på 2%, en
realränta på 4–5% och en riskpremie på
4–5%. Uttryckt som resultatkrav inne-
bär det ekonomiska målet att ett genom-
snittligt resultat efter finansnetto på
cirka 600 Mkr måste uppnås. 

Sett i ett tioårsperspektiv har det
genomsnittliga avkastningskravet inte
uppnåtts. Början av 1990-talet var resul-

tatmässigt svaga år för LKAB som då
drabbades av kraftigt sänkta priser och
en fallande dollarkurs. Därefter följde
en treårsperiod då lönsamheten förbätt-
rades och målet uppnåddes genom
högre järnmalmspriser och dollarkurs,
ökad förädlingsgrad, högre leveransvo-
lym och kostnadseffektiviseringar i hela
produktionskedjan. Dessa faktorer
kommer även i fortsättningen att spela
en avgörande roll för att varaktigt
säkerställa en tillfredsställande avkast-
ning och finansiell styrka. Den kraftiga
försämringen 1999 var ett resultat av
lägre volymer i kombination med sänk-
ta priser. För 2000 vände avkastningen
återigen uppåt till följd av att såväl
volymer som priser steg. 

Soliditet
Det långsiktiga finansiella målet för
järnmalmsverksamheten är att upprätt-
hålla en soliditet på 50%. Målet har
satts mot bakgrund av att järnmalms-
branschen är kapitalintensiv och kon-
junkturberoende. Det krävs en finansi-
ell styrka att klara stora investeringar
och de kraftiga cykliska inslagen i bran-
schen.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

(JÄRNMALMSVERKSAMHETEN)

Avkastningen på totalt kapital i
järnmalmsverksamheten vände
uppåt 2000, till följd av ökade
leveranser och högre priser.
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SOLIDITET

(JÄRNMALMSVERKSAMHETEN)

Soliditetsmålet för järnmalmsverk-
samheten är 50%. Stora investering-
ar har medfört att soliditeten de
senaste åren inte nått upp till målet.
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UTDELNING 

(MODERBOLAGET)

Enligt LKABs utdelningspolicy ska
1/3 av det bedömda resultatet efter
finansiella poster och schablonskatt
under en konjunkturcykel utdelas.
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Den senaste femårsperioden har
LKAB genomfört investeringar på
drygt 6 miljarder kronor.  

Dessa stora investeringar har med-
fört att soliditeten de senaste åren inte
nått upp till målet.

Efterhand som de stora beslutade
strukturinvesteringarna avslutas väntar
på några års sikt en lugnare och mer
försiktig investeringstakt, samtidigt som
verksamhetens kassaflöde sätts allt mer
i fokus.

Hittills har LKABs investeringar
finansierats med egna medel och såle-
des inte lett till några direkta externa
finansieringskostnader. Däremot med-
för de att ränteintäkterna i finansverk-
samheten minskar i takt med att likvida
medel omvandlas till anläggningstill-
gångar. Därmed ökar lönsamhetskravet
på järnmalmsverksamheten, som måste
kompensera för utebliven avkastning
från de finansiella placeringarna.

Utdelningspolitik
LKAB har en utdelningspolicy innebä-
rande att 1/3 av koncernens bedömda
resultatnivå efter finansiella poster och
schablonskatt under en konjunkturcykel
utdelas.

Lönsamhet

LKAB uppfyller marknads-
mässiga krav på avkastning i
form av utdelning och värde-
tillväxt. Lönsamheten är
uthålligt god och soliditeten
tillräckligt hög för att finansi-
era nödvändiga investeringar.
Kapitaleffektiviteten har suc-
cessivt förbättrats och ratio-
naliserings- samt effektivise-
ringsarbetet bedrivs kontinu-
erligt i all verksamhet. 

LKAB
VISION

EKONOMISKA MÅL 

Följande ekonomiska mål har LKAB satt för järnmalmsverksamheten som förutsättning för långsiktig
lönsamhet och finansiell styrka:

Utfall Genomsnitt

Mål 96 97 98 99 00 5 år 10 år

Avkastning på totalt kapital, % 10,0 * 12,9 12,3 8,9 –6,4 5,2 6,6 6,6

Soliditet, % 50 38 41 40 33 33 37 42

* Motsvarar en avkastning på eget kapital om 15% före skatt och 11% efter skatt.

lönsamhet

I LKABs pilotmasugn körs försökskampanjer med nya pelletsprodukter. Den kunskap om
masugnsprocessen som samtidigt byggs upp stärker företagets konkurrenskraft.
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Järnmalmsbranschen är kapital-

intensiv, konjunkturkänslig och

dollarkursberoende. LKABs

utveckling, lönsamhet och eko-

nomiska ställning är beroende av

omvärldsfaktorer som är mer

eller mindre påverkbara. Här

beskrivs de viktigaste faktorerna

i bedömningen  av företagets

risker och möjligheter.

Konjunkturkänslighet
LKABs verksamhet påverkas av det
ekonomiska klimatet i allmänhet och
utvecklingen på stål- och järnmalms-
marknaden i synnerhet. Efterfrågan
inom bygg- och konstruktionssektorn,
infrastruktur och fordonsindustri är
avgörande för stålkonjunkturen. Den
övervägande delen av LKABs leveran-
ser går till den europeiska stålindustrin
men konjunkturpåverkan är global.
Konjunkturkänsligheten leder till varia-
tioner i både leveransvolym och järn-
malmspriser. 

Volym 
LKABs verksamhet har en hög kapital-
bindning med stor andel fasta kostna-
der och därmed får förändringar i leve-
ransvolymen stora effekter. En leve-
rans- och produktionsminskning på 
1 Mt innebär en negativ resultateffekt
på cirka 195 Mkr räknat på årets pro-
duktmix. LKABs strategi är att utjäm-
na volym- och konjunktursvängningar
genom långsiktiga kundrelationer.
Även kundstrukturen, med spridning
på olika marknader, har en viss utjäm-

nande effekt. LKABs största kund är
svenska SSAB som svarar för 22% av
leveranserna. Tyskland är det enskilt
största kundlandet med en andel på
24% av leveransvolymen. Övervägande
delen av LKABs leveranser sker enligt
3–5-åriga avtal om leveransvolymer.
Branschsedvanan innebär att dessa
avtal, om än juridiskt bindande, snarare
har karaktären av intentionsavtal och
de avtalade årsvolymerna är därför inte
garanterade. Förändringar i marknads-
situationen och neddragningar i stålver-
kens produktion kan därför direkt slå
igenom på leveranserna. 

Fullt kapacitetsutnyttjande är avgö-
rande för lönsamheten. De höga fasta
kostnaderna innebär således att det är
på marginalen LKAB tjänar pengar.
Det gäller att systematiskt eliminera
flaskhalsar, utnyttja anläggningar och
maskiner maximalt, minska störningar
och maximera tillgängligheten. En fak-
tor som är av avgörande betydelse för
kapacitetsutnyttjandet och kostnadsef-
fektiviteten är ett förbättrat järnutbyte
från fast klyft till färdig produkt. Här
handlar det om insatser för att minska

Omvärlds Känslighetsanalys

LKABS LEVERANSER OCH EUS

RÅSTÅLSPRODUKTION

LKABs leveranser har inte svängt lika
kraftigt som EUs stålproduktion under
den senaste tioårsperioden. Strategin är
att utjämna konjunktursvängningar
genom långsiktiga kundrelationer och
därmed försöka uppnå fullt kapacitetsut-
nyttjande och jämn produktionsvolym.
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Varje faktor ska bedömas separat, allt annat lika. Om flera faktorer förändras samtidigt kan den samlade
effekten bli annorlunda.

KÄNSLIGHETSANALYS (MODERBOLAGET) 

Faktor Exponering 2000 Förändring Effekt på resultatet

Volym 21 Mt 1 Mt 195 Mkr 1)

Pris 1% 55 Mkr 1)

Personalkostnader 1.200 Mkr 10% 120 Mkr

Energikostnader 474 Mkr 10% 47,5 Mkr

Transportkostnader 490 Mkr 10% 50 Mkr

Avskrivningar 830 Mkr 10% 83 Mkr

Dollarkurs

– utan terminssäkring 597 MUSD2) 10 öre 60 Mkr

Räntenivå 3.000 Mkr 1% 30 Mkr
1) Snittvärde, beräknat på oförändrad produktmix.
2) Under 2000 var den totala exponeringen på 597 MUSD terminssäkrad.



11

malmförlusterna i gruvbrytningen 
och förbättra viktsutbytet i förädlings-
verken.

Kapacitetsutbyggnad
Utvecklingen under de senaste åren
visar hur snabbt marknaden kan svänga.
Det överutbud på pellets som fanns
under stora delar av 1999 förbyttes i
knapphet inför 2000. Under året har en
utjämning skett och just nu råder i stort
sett balans på marknaden, med undan-
tag för USA som återigen präglas av
överutbud. Sedan 1995, då LKAB tog
det senaste pelletsverket i Kiruna i drift,
har kapacitet på ytterligare 22 Mt pel-
lets tillkommit genom utbyggnad runt
om i världen. Dessutom har flera kon-
kurrenter aviserat expansionsplaner för
de närmaste åren och ny kapacitet på
totalt cirka 20 Mt projekteras.

Branschstruktur
Konsolideringen i stålbranschen fortsät-
ter. Stålföretagen går samman och bildar
starkare konstellationer. Därmed får de
även allt starkare förhandlingspositioner
och ställer allt hårdare krav, såväl vad

gäller pris och kvalitet som andra villkor.
Fusionstrenden visar sig nu också bland
järnmalmsleverantörerna. Efter den
senaste tidens sammanslagningar och
företagsköp domineras världshandeln
med järnmalm idag av tre stora produ-
center: CVRD i Brasilien, Rio Tinto
som är baserat i London men har största
ägandet i gruvor i Australien och Cana-
da samt BHP i Australien. Tillsammans
svarar dessa för mer än 60% av världs-
marknaden. Koncentrationen kommer
med stor säkerhet att fortsätta och de
stora producenterna blir också allt mer
globala. Just nu är till exempel två brasi-
lianska järnmalmsleverantörer till salu,
100% av Ferteco och 60% av Caemi.  

För en relativt liten aktör som
LKAB är det nödvändigt att sätta fokus
på ökad förädlingsgrad, kundnytta och
kvalitet samt kostnadseffektivitet för att
klara konkurrensen.

Pris
Handeln med järnmalm sker i US-dollar
och priset fastställs en gång per år i
direkta förhandlingar mellan säljare och
köpare. Vanligtvis blir ett avtal mellan

något av de större gruvföretagen och
den japanska stålindustrin globalt vägle-
dande. Den ökande konkurrensen och
konsolideringen kan komma att leda till
allt större prispress. 

Pellets betalas med ett tillägg jäm-
fört med fines och priset för DR-pellets
är generellt högre än för masugnspel-
lets. Under 2000 höjdes marknadspriser-
na för LKABs produkter med i genom-
snitt cirka 7%.

Sjöfraktkostnaden spelar stor roll för
den totala prisbilden eftersom världs-
marknadspriserna jämförs inklusive
fraktkostnaden. I Europa är priset i Rot-
terdam inklusive sjöfrakten utgångspunkt
för prissättningen. LKAB som har rela-
tivt nära till Rotterdam gynnas när sjö-
frakterna är höga. Vid låga sjöfraktrater
ökar däremot avlägset belägna gruvors
konkurrenskraft. Prissättningsförfarandet
medför att sänkta järnmalmspriser i kom-
bination med låga sjöfrakter blir extra
kännbara för LKAB. När det råder
knapphet på tonnage och fraktraterna sti-
ger blir det däremot en positiv effekt. 

GENOMSNITTSPRIS

LKABs genomsnittspris påverkas
av produktmixen, dollarkursen
och sjöfraktkostnaden. Mark-
nadspriset för LKABs produkter
ökade med cirka 7% 2000.

0

50

100

150

200

250

300

00999897969594939291

Kr/ton

KOSTNADER

Personal-, transport- och energi-
kostnader svarar tillsammans för
nästan 50% av rörelsekostnaderna.
De två senaste åren har personal-
kostnaderna sjunkit till följd  av
åtgärdsprogrammet. Under 2000
har dessutom återbetalning av
SPP-medel skett.
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Avskrivningarna ökar i takt med
att pågående investeringsprojekt
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INVESTERINGAR

Investeringarna har legat på en
hög nivå sedan 1993. När pågå-
ende projekt slutförts väntar en
lugnare investeringstakt.
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Känslighetsanalys

Kostnadseffektivitet
Till skillnad från LKAB bryter de stör-
sta konkurrenterna sin malm i dagbrott.
Flertalet har dessutom genomfört omfat-
tande rationaliserings- och effektivise-
ringsprogram. De största konkurrenter-
na har därigenom avsevärt lägre produk-
tionskostnader och högre produktivitet,
och tål därmed prissänkningar bättre än
LKAB. 

För LKABs del är kostnadseffektivi-
tet en grundläggande nödvändighet för
att på sikt klara konkurrensen. Rörelse-
kostnaderna påverkas främst av volym,
förädlingsgrad och inflation. Under 2000
sjönk produktionskostnaden per ton
med 6%, till följd av volymökningen.
Det åtgärdsprogram som inleddes 1999
har fokuserat på åtgärder för att sänka
kostnaderna och långsiktigt uppnå full
produktionskapacitet. Det ursprungliga
målet var att inom tre år sänka kostna-
derna med 300 Mkr och minska antalet
anställda med 300 personer. Under 1999
och 2000 uppgick de totala kostnadsef-
fektiviseringarna till 377 Mkr. Effekten

för 2000 motverkades dock av ökade
kostnader i andra delar av verksamhe-
ten, såsom schaktrenoveringar och ökad
tillredning. Belöningssystemet som
infördes under året har ytterligare bidra-
git till att sätta behovet av kostnadssänk-
ningar i centrum.  

Personalkostnaderna svarar för 26%
av rörelsekostnaderna och under 2000
minskade de med 103 Mkr eller 8%.
Minskningen är hänförlig till återbetal-
ning av SPP-medel. Förutom personal-
kostnader är energi- och transportkost-
nader de enskilt viktigaste. Moderbola-
gets energikostnader uppgick 2000 till
474 (399) Mkr. Härtill kommer, bland
annat MTABs elkraftskostnader för
järnvägstransporterna. LKAB har
säkrat elleveranserna till på förhand
bestämda prisnivåer, genom ett långsik-
tigt avtal med Vattenfall. Avtalets löpti-
der är kopplade till livslängderna för
huvudnivåerna i Kiruna och Malmber-
get. En kvarstående riskfaktor för
LKAB är höjda skatter och avgifter på
energiområdet. Den skatteväxling som

påbörjats och som riskerar utvidgas de
kommande åren kan leda till höjda
energikostnader. 

Transportkostnaderna har sänkts
avsevärt genom att LKAB sedan 1996
driver järnvägstransporterna i egen regi.
De pågående investeringarna  i nya lok
och vagnar gör det möjligt att fortsätta
effektiviseringsarbetet. 

LKABs investeringar har sedan 1993
legat på en hög nivå. I takt med att på-
gående investeringsprojekt fullföljs ökar
avskrivningarna och för 2000 uppgår de
till 830 (740) Mkr. I och med att de fasta
kostnaderna stiger blir det än viktigare
med en ökad förädlingsgrad och höga
volymer samt kostnadseffektiviseringar.

Miljökrav
Strängare miljökrav är en väsentlig fak-
tor i LKABs riskbedömning. Skärpta
krav t ex i samband med kapacitetsut-
byggnad kan komma att kräva stora mil-
jöinvesteringar, vilka måste vägas mot
vad som är affärsmässigt och företags-
ekonomiskt försvarbart. Förändringar i

PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT

Av 1990-talets stora investeringsprogram på
nära 10 miljarder kronor, som givit LKAB en
modern och helt ny produktionsapparat, åter-
står avslutningen av några större investerings-
projekt:

Brytning av ”Sjömalmen” 

Infrastruktur för brytning av den så kallade Sjö-
malmen i Kiruna beslutades 1996 och tas i drift
2003. Cirka 300 Mkr har hittills investerats av
totalt beräknade 400 Mkr.

Ny huvudnivå i Malmberget

Beslutet fattades 1997 och på våren 2000 togs
den delvis i drift. Inklusive nytt ventilationssys-
tem uppgår investeringsbeloppet till cirka 800
Mkr, varav nästan 700 Mkr hittills använts.

Kapacitetsökning i Kiruna

Ökning av kapaciteten i det senaste pelletsver-
ket till 5 Mt beslutades 1998. Investeringen
avslutas under hösten 2001 och uppgår till 220
Mkr. Samtidigt investeras 100 Mkr i ökad fos-
forrening, vilket också blir klart hösten 2001.

Nya lok och vagnar

Utbyte av lok och vagnar för malmtransporter-
na på Malmbanan beslutades 1998 och beräk-
nas vara avslutad under 2004. Det totala inves-
teringsbeloppet uppgår till 1,5 miljarder kronor,
varav 250 Mkr hittills tagits i anspråk.
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reglerna om efterbehandlingskostnader
är en annan viktig fråga. LKAB gör idag
inga reserveringar för framtida efterbe-
handlingsarbete. Fr o m 2002 gäller dock
nya regler som innebär att hänsyn ska
tas till bland annat återvinningsavgifter
vid nyinvesteringar, till exempel skrot-
ningsavgift för maskiner. 

LKAB är beroende av att ny mark-
anvisning erhålles på skäliga villkor den
dag det blir aktuellt för ytterligare nya
huvudnivåer. Både i Kiruna och Malm-
berget breder malmkropparna ut sig i
riktning mot samhället. Här kan omar-
betningar i Minerallagen i förlängning-
en få konsekvenser för LKAB. I ett
utredningsförslag föreslås införandet av
ett nytt ersättningssystem till markägare
som berörs av gruvdrift, där ersättning
utgår i proportion till malmens värde.
Förslaget har väckt kraftiga reaktioner
från gruvbranschen och dess företräda-
re. För närvarande pågår remissförfa-
randet. Proposition i ärendet väntas till
hösten och en eventuell lagändring vän-
tas träda i kraft 1 juli 2002. 

Valutaeffekter
LKAB är starkt exponerat för valuta-
kursförändringar eftersom prissättning-
en och järnmalmsförsäljningen sker i
US-dollar. Flödesrisken utan valutasäk-
ringar är avsevärd och en årlig förän-
dring av dollarkursen på 10 öre motsva-
rar en resultateffekt i storleksordningen
60 Mkr. LKAB har under lång tid ter-
minssäkrat intäkterna och, i möjligaste
mån, sökt begränsa de olägenheter som
en fluktuerande dollarkurs utgör. I sam-
band med de stora investeringsbeslut
som fattades 1992 fastställde LKABs
styrelse en säkringspolicy med termins-
säkringar i ett rullande femårsprogram.
Nu när de stora strukturinvesteringarna
är genomförda har denna säkringspolicy
omprövats under 2000. Numera säkras
intäkterna endast ett år framåt i tiden.
Se ytterligare information om valuta-
säkringarna på sidan 55.

EMU
Införandet av euron har inte fått några
direkta effekter för LKAB. Någon
enstaka kund har begärt att få betala i
euro men så länge priset på järnmalm
globalt sätts i dollar är företagets inställ-
ning att betalning också ska ske i denna
valuta.

Ränteutveckling
LKAB har stor andel likvida medel och
låg skuldsättningsgrad. En genomsnitt-
lig förändring av räntenivån med 1%
påverkar ränteintäkterna med cirka
30 Mkr. Likvida medel placeras i huvud-
sak på den svenska penningmarknaden i
statspapper, obligationer och andra vär-
depapper med hög likviditet och låg
kreditrisk. Likviditetsförvaltningen
bedrivs inom ramen för en av styrelsen
fastlagd riskpolicy som omprövas i takt
med marknadsutvecklingen. 

Målet är att avkastningen på förvalta-
de medel långsiktigt ska överstiga pen-
ningmarknadsindex. Den genomsnittliga
förräntningen under 2000 var 5,8 (6,5)%.

KURSUTVECKLING US-DOLLAR

LKABs intäktskurs var 7,43 kr/
US-dollar 2000 att jämföra med
avistakursen på 9,17 kr/US-dollar.

5

6

7

8

9

10

00999897969594939291

Genomsnittlig avistakurs
LKABs intäktskurs

Kr/USD

TERMINSSÄKRINGAR 00-12-31

För åren 2001–2003 har totalt
1.053 miljoner US-dollar termins-
säkrats till en genomsnittskurs
på 7,86 kronor/US-dollar.

0

100

200

300

400

500

600

200320022001
0

2

4

6

8

10

12
MUSD Kr/USD

Genomsnittlig särkingskurs, kr/USD
Säkrad volym, MUSD



14

Allt mer för
LKAB producerar förädlade järn-

malmsprodukter i form av pellets

och fines. Företaget är en av värl-

dens ledande pelletsleverantörer

och andelen pellets ökar stadigt.

Masugnsprodukter levereras

främst till europeiska stålverk

medan DR-pellets går till kunder i

Nordafrika, Mellanöstern och

Sydostasien.

Den vanligaste järnmalmen i världen
består av hematit. I LKABs gruvor är
dock magnetit det dominerande järnmi-
neralet. Dessa malmfyndigheter har ett
högt järninnehåll och malmen är dess-
utom magnetisk, vilket är en stor fördel
bland annat under sovrings- och anrik-
ningsprocesserna.

Magnetit har ytterligare en fördel
genom att energi frigörs under sintrings-

processen – något som LKAB utnyttjar
vid pelletstillverkningen. Hela 70% av
den värmeenergi som behövs under
processen kommer från järnmalmen. I
LKABs gruva i Malmberget finns även
hematitmalm som är omagnetisk. Bryt-
ningen av denna malm återupptogs för
några år sedan med hjälp av ny teknik.
Härigenom ökar råmalmstillförseln och
hela malmreserven i Malmberget kan
tas till vara.

Pellets
Pellets är LKABs mest förädlade pro-
dukter och svarar idag för nära 78% av
den totala malmförsäljningen. LKAB
har under den senaste tioårsperioden
utvecklats till en av världens ledande
leverantörer av pellets. 

Pellets är sintrade, centimeterstora
malmkulor med hög järnhalt och jämn
kvalitet. LKAB producerar masugnspel-
lets i olika varianter samt dolomitpellets
(DR-pellets) för direktreduktionsmark-
naden.

Masugnspellets används i masugns-
processen som är den vanligaste metod-
en att framställa råjärn – det första
steget mot färdigt stål. I masugns-
processen används stora mängder koks
som bränsle för att få järnet att smälta
och reduceras. LKAB levererar mas-
ugnspellets framför allt till stålverk i
Europa. Marknadsandelen inom EU var
2000 oförändrat cirka 27%.

DR-pellets används i direktreduk-
tionsprocessen för att framställa järn-
svamp – en första produkt i förädlings-
kedjan till färdigt stål. DR-processen är
baserad på naturgas och har blivit allt
vanligare i oljeproducerande länder och
andra länder med tillgång till billig natur-
gas. Idag går leveranserna främst till stål-
verk i Nordafrika, Mellanöstern och
Sydostasien. LKAB har fram till idag
totalt levererat 54 Mt DR-pellets och är
därmed ett av de företag i världen som
levererat mest DR-pellets sedan proces-
serna utvecklades och fick större kom-
mersiell betydelse under 1970-talet. Den

Produkter och marknader

Högfosformalm

Skandinavien +10%

+24%

+48%

+135%

+67%

+79%

–31%

+238%

–2%

–33%

Mkr
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JÄRNMALMSPRODUKT

Förbrukningen av pellets har
ökat såväl i masugnar som för
direktreduktion. Idag svarar pel-
lets för nära 78% av LKABs järn-
malmsförsäljning – att jämföra
med 40% år 1980.

Diagrammet visar LKABs försäljning av olika
produkter till olika marknader. Procentsiffror-
na anger förändringen jämfört med 1999.
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Värdeskapande produkter 

och tjänster

Genom en marknadsförings- och
försäljningsorganisation av
världsklass ska LKAB etablera nya
och värdeskapande kringtjänster
och service. Goda kunskaper om
kundernas processer och pilot-
masugnen är viktiga verktyg i
detta arbete.

Produktsortimentet utvecklas
efter kundernas skiftande behov
och utvecklingen går på sikt mot
100% pellets.

LKAB samarbetar systematiskt
med sina kunder. Utgångspunk-
ten är ett integrerat tänkande som
täcker hela processkedjan från
malmråvara till färdigt stål.
Förutom produktutveckling hand-
lar det bland annat om nya
lösningar på logistik- och IT-
området.

LKAB
VISION
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totala marknaden för DR-pellets upp-
skattas 2000 till 28,5 Mt. LKABs mark-
nadsandel ökade till omkring 14 (12)%.

Fines
Fines är ett fint järnrikt material, till
utseende och konsistens ungefär som
gråsvart sand. Till skillnad från pellets
måste fines sintras till större stycken vid
stålverken innan det kan användas i
masugnarna. LKAB producerar lågfos-
formalm i form av fines som främst leve-
reras till kunder i Europa. Marknadsan-
delen inom EU var 2000 oförändrat
cirka 5%.

LKAB producerade tidigare även
högfosformalm för stålindustrin. Denna
produktion upphörde 1995 och nu renas
råmalmen från fosfor och används istäl-
let som rågods för pelletstillverkning.
Detta är ett exempel på hur utveckling-
en går mot allt mer förädlade produk-
ter. Viss mängd högfosformalm tillver-
kas dock fortfarande för användning
utanför stålindustrin.

Pellets

Fines

Sinterverk

Brytning

av råmalm

FÖRÄDLING

DR-VERK

Järnsvamp
ELEKTRO-

STÅLUGN

SLUTPRODUKTER

ÅTERVINNING

TILLVERKANDE

INDUSTRI

SKROTBASERAD

STÅLINDUSTRI

Ca 40% av världens 
stålproduktion baseras på 

återvunnet stålskrot

LKABs PRODUKTION OCH FÖRÄDLING FRÅN MALM TILL STÅL STÅLETS KRETSLOPP

MASUGN

Råjärn

VALSVERK

(plåt, balk, 

tråd)

KONVERTER

Råstål

FRÅN MALM TILL STÅL – OCH STÅL IGEN

Järnmalm blir till stål. Stålet är ett av samhällets viktigaste konstruktionsmateri-
al. Det är samtidigt ett av de miljövänligaste materialen eftersom det kan åter-
vinnas gång på gång. Jämfört med andra konstruktionsmaterial har stålet en

mycket hög återvinningsgrad och ca 40% av världens stålproduktion baseras på
återvunnet stålskrot.

ädling

Under 2000 slog det nya pelletsverket i Kiruna produktionsrekord. Det kommande året sker en ombygg-
nad som ökar kapaciteten.
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Stålmarknaden
Stark återhämtning efter Asienkrisen

År 2000 präglades av en internationellt
stark konjunktur. Under första halvåret
visade den amerikanska ekonomin fort-
satt styrka, samtidigt som Europa åter-
hämtade sig relativt snabbt från den till-
fälliga svackan i samband med Asien-
krisen. Från halvårsskiftet avtog dock
tillväxttakten, och särskilt i USA peka-
de flera indikatorer på en avmattning. I
slutet av året kom så tecken på en glo-
bal konjunkturavmattning. I Asien
vände konjunkturen uppåt på hösten
1999, och under 2000 fanns inga tecken
på nedgång. Japan torde ha uppnått den
högsta BNP-tillväxten sedan 1997.

Enligt prognoser från International
Iron and Steel Institute (IISI) beräknas
stålkonsumtionen under 2000 ha upp-
gått till 752 Mt, en ökning med 5,8%
jämfört med 1999. Världens råstålspro-
duktion 2000 uppskattas till 846 Mt, vil-
ket är 7,4% högre än 1999. Produk-
tionshöjningar noterades i alla delar av
världen med de största procentuella
ökningarna i Sydamerika, Ryssland,

Mellanöstern, Indien och Japan. Kina
behöll sin plats som det största produ-
centlandet, medan Japan gick om USA
som det näst största. 

I USA var utvecklingen starkt posi-
tiv under första halvåret, men från en
toppnivå i mars föll produktionen sta-
digt under resten av året. Orsaken var
främst den starka dollarn och det därav
följande stora importtrycket från euro-
peiska och asiatiska producenter. Im-
porten minskade dock något mot slutet
av året. 

I Japan utvecklades råstålsproduk-
tionen starkt och här har noterats en i
stort sett obruten produktionsuppgång
ända sedan första kvartalet 1999. 

Inom EU, som är LKABs huvud-
marknad, var efterfrågan på stål också
god, med undantag för Storbritannien,
där det starka brittiska pundet hade en
negativ effekt. Under första halvåret
2000 skedde inom EU en lageruppbygg-
nad, som mot slutet av året övergick i
en viss lagerminskning. Behovet av
lagerjustering påverkade orderingången
och priserna på vissa produkter, särskilt

varmvalsade platta produkter. Flera
europeiska stålproducenter minskade
produktionen, bland annat genom att
tidigarelägga underhållsarbeten. I slutet
av året vinstvarnade några av LKABs
europeiska kunder på grund av att såväl
priser som orderingång försämrades
snabbare än väntat. Lagerjusteringen
väntas dock bli begränsad och upphöra
under första halvåret 2001.

Stålverken integrerar framåt 

Handelsstålssektorn i Europa domine-
ras idag av fem stora och fyra medel-
stora företag. Efter fusionen mellan Bri-
tish Steel och Hoogovens och bildandet
av Corus Group plc i slutet av 1999 har
inga ytterligare fusioner mellan integre-
rade stålföretag ägt rum inom EU. I
februari 2001 offentliggjordes dock pla-
ner på en fusion mellan franska Usinor,
luxemburgska Arbed och spanska Ace-
ralia. Om fusionen godkänns ur konkur-
renssynpunkt av EU-kommissionen, bil-
das därmed världens största stålföretag
med en årlig råstålsproduktion omkring
45 Mt.

Globalt  Marknadsöversikt

DE STÖRSTA STÅLPRODUCERANDE LÄNDERNA

(miljoner ton)

2000 1999 Förändring

mellan åren

1. Kina 125,8 123,6 +1,7%
2. Japan 106,4 94,2 +13,0%
3. USA 101,0 96,2 +5,0%
4. Ryssland 57,6 49,8 +15,7%
5. Tyskland 46,4 42,1 +10,2%
6. Sydkorea 43,1 41,0 +5,1%
7. Ukraina 31,3 26,8 +17,0%
8. Brasilien 27,8 25,0 +11,0%
9. Indien 26,9 24,3 +10,9%
10. Italien 26,5 24,9 +6,7%

26. Sverige 5,2 5,1 +3,2%

VÄRLDENS PRODUKTION
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Råstålsproduktionen i världen
har mer än fördubblats sedan
1960-talet. För perioden fram till
år 2005 pekar prognoserna på en
ökning med i genomsnitt 2% per
år.

Källa: IISI

Diagrammet visar utvecklingen
av marknadspriserna på några
för LKAB viktiga stålprodukter.

Källa: Jernkontoret
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I övrigt fortsätter stålverken att inte-
grera verksamheten framåt genom före-
tagsförvärv inom sektorerna vidareför-
ädling, stålhandel och servicecenter – 
en inriktning som de närmaste åren
väntas bli viktiga tillväxtområden i stål-
företagens affärsverksamhet. I Slovaki-
en övertog amerikanska US Steel kon-
trollen över VZS. Inom tillverkningen
av rostfritt stål blev i början av 2001
Avesta Polarit världens näst största pro-
ducent genom samgåendet mellan sven-
ska Avesta Sheffield och finska Outo-
kumpu. I Fjärran Östern ingick japan-

ska Nippon Steel och koreanska Posco
en strategisk allians.

Direktreduktionsmarknaden stark 

utom i Nord- och Mellanamerika

Produktionen av järnsvamp (HBI) i de
tolv länder som rapporterar till IISI1

uppgick till 31,9 Mt, vilket är 13,2%
högre än 1999. Alltför många länder
står dock utanför statistiken för att den
ska kunna vara ett riktmärke för världs-
produktionen. Produktionen ökade i
Libyen (+14%), Kanada (+22%), Vene-
zuela (+30%), Saudiarabien (+32%)

samt Argentina (+44%) och med över
80% i Peru. Av dessa är Saudiarabien
och Libyen viktiga kundländer för
LKAB. 

På grund av kraftigt höjda gaspriser
samt sänkta skrot- och HBI-priser tving-
ades flera järnsvampsproducenter i
USA, Mexico och Venezuela att ställa av
direktreduktionsverk under andra halv-
året. Detsamma gällde verk i Trinidad
och Tobago. Som en konsekvens minska-
de efterfrågan på DR-pellets i dessa län-
der, och en följd för LKAB blev en till-
fällig förlust av leveranser till USA.

1 Omfattar Kanada, Mexiko, Trinidad och Tobago, Argentina, Brasilien, Peru, Venezuela, Libyen, Iran, Qatar, Saudiarabien och Indien. Däremot ingår inte USA, Indo-
nesien, Malaysia, Egypten, Ryssland eller Tyskland.

perspektiv

Konsolideringen i stålbranschen har skapat större och starkare företagsgrupper som därmed också kan ställa hårdare krav på leverantörerna.
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Järnmalmsmarknaden
Nytt rekord för världshandeln 

med järnmalm

Den kraftiga ökningen av världens
råstålsproduktion bidrog till att världs-
handeln med järnmalm slog nytt rekord
2000. Enligt branschbedömningar upp-
gick den totala sjöburna järnmalmshan-
deln till 455 Mt, en ökning med nära
11% jämfört med 1999. Av denna
importökning svarade Japan och Kina
för mer än hälften. Den sammanlagda
järnmalmsimporten till de fyra länderna
Japan, Kina, Sydkorea och Taiwan be-
döms ha ökat med 32 Mt eller 14%. Där-
till ökade järnmalmsimporten till Euro-
pa med omkring 12 Mt eller drygt 8%,
varav enbart Tyskland svarade för 9 Mt.

Trots kraftigt ökad efterfrågan på
järnmalm uppstod ingen brist under
året. De flesta järnmalmsexportörer
ökade leveranserna och många noterade
rekordförsäljningar. Kraftigast ökade
järnmalmsexporten från Brasilien – här
med nära 20 Mt eller 14%. Även Aus-
tralien ökade sin export med uppskatt-
ningsvis 19 Mt eller 13%. Andra större
exportnationer ökade också sin export
om än i mindre omfattning. 

De ökade leveranserna, högre priser
och en gynnsam kursutveckling på den
egna valutan i förhållande till den ame-
rikanska dollarn medförde att järn-
malmsleverantörerna noterade avsevärt
förbättrade resultat. 

Kinas betydelse ökar

Järnmalmsimporten till Kina ökade
med 27% och uppgick under 2000 till 70
Mt. Importökningen var procentuellt
större än ökningen av landets råjärns-
produktion, vilket visar stålindustrins
allt större importberoende. Kina svara-
de därmed för över 30% av den totala
ökningen av världshandeln med sjöbu-
ren järnmalm.

Bristande kvalitet på den inhemska
järnmalmen, en dåligt utvecklad infra-
struktur och begränsade malmreserver
leder till att Kinas import av järnmalm
bedöms komma att öka i framtiden,
sannolikt till över 80 Mt inom några år.
De stora kuststålverken kommer att bli
än mer beroende av importmalm och
Kinas betydelse för världshandeln med
järnmalm väntas därför också bli större
i framtiden. 

Ökad konsolidering 

Den kraftiga konsolidering som ägde
rum inom främst den europeiska stålin-
dustrin under andra hälften av 1990-talet
följdes 2000 av en kraftig omstrukture-
ring inom järnmalmsindustrin. Motiven
för järnmalmsproducenterna var främst
att stärka marknadspositionen och bibe-
hålla förhandlingsstyrkan gentemot de
allt starkare köparna, men också att få
tillgång till malmreserver och uppnå
kostnadssänkande synergieffekter.

Omstruktureringen började i Brasili-
en med att gruvföretaget CVRD förvär-
vade Samitri, som i sin tur ägde 51% av
gruvföretaget Samarco. CVRDs syfte
med förvärvet var att stärka närvaron
på huvudmarknaderna, särskilt på pel-
letsmarknaden, och att få tillgång till
betydande malmreserver av hög kvali-
tet. Samtidigt höjde australiska BHP sin
ägarandel i Samarco till 50% genom
förvärv av 1% från Samitri.

Konsolideringen fortsatte sedan med
att Rio Tinto, med säte i London, för-
värvade aktierna i North Ltd, med del-
ägande i det australiska gruvföretaget
Robe River (53%) och det kanadensis-
ka gruvföretaget Iron Ore Company of

Marknadsöversikt

PRISUTVECKLING JÄRNMALMS-

PRODUKTER

Konjunkturförbättringen bidrog
till att järnmalmspriserna för
2000 höjdes. Prisförhandlingarna
för 2001 är ännu inte avslutade.
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Världsexporten av järnmalm är
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Canada(IOC) (56%). Genom ett senare
bud avser Rio Tinto att öka ägarandel-
en i IOC till 75%. 

Under hösten tog CVRD ytterligare
ett steg i strävan att stärka positionen på
pelletsmarknaden genom att förvärva 
50% av i GIICs pelletsverk i Bahrain.
Efter genomförda förvärv har CVRD
och Rio Tinto fått kontroll över vardera
mer än en fjärdedel av världsmarknaden
för järnmalm. Antalet australiska aktörer
har minskat från tre till två. Men konsoli-
deringen har inte upphört i och med det.
I slutet av oktober bjöds 60% av de röst-
berättigade aktierna i brasilianska Caemi
ut till försäljning. Caemi är världens
femte största järnmalmsproducent med
omkring 8% av exportmarknaden och
bedöms vara ett attraktivt objekt för
samtliga de stora aktörerna. Den 12
februari 2001 offentliggjordes en överens-
kommelse mellan aktieägarna och austra-
liska BHP. Affären är ännu inte avslutad,
eftersom Caemis andra delägare, japan-
ska Mitsui, kan komma att utöva sin
hembudsrätt för att förhindra ytterligare
dominans på marknaden. 

Thyssen Krupp AG, som länge över-
vägt att sälja det brasilianska järn-

malmsförtaget Ferteco, beslutade i
december att skynda på processen.
Detta för att om möjligt få en affär till
stånd samtidigt med försäljningen av
Caemi, eftersom synergieffekterna mel-
lan de båda gruvföretagen torde vara
betydande.

Kapacitetsutbyggnad

Återhämtningen av stålmarknaden
under slutet av 1999 och början av 2000
stärkte många pelletsproducenters
framtidstro och uppmuntrade till att 
gå vidare med investeringsplaner i ny
pelletskapacitet.

Under hösten 2000 presenterade
marknadsanalytiker en prognos, enligt
vilken den sjöburna järnmalmshandeln
bedöms öka från 440 till 470 Mt mellan
2000 och 2005. Efterfrågan på sjöburen
pellets bedöms under samma period
öka från 75 till 95 Mt, varav masugns-
pellets svarar för 11 Mt av ökningen och
DR-pellets för 9 Mt. Stigande efterfrå-
gan på masugnspellets antas huvudsakli-
gen komma från Asien och Europa,
medan efterfrågan på DR-pellets väntas
öka i Nordamerika, Afrika, Mellan-
östern samt Asien.

För att möta den väntade efterfråge-
ökningen investerar CVRD i ett nytt
pelletsverk i norra Brasilien med kapa-
citet av 6 Mt DR-pellets/år. Verket
beräknas nå full kapacitet 2003 och all
produktion är avsedd för export. CVRD
kommer också att investera i utökad
kapacitet i befintliga verk i Tubarao
från nuvarande 25 Mt till 28 Mt/år. Av
detta tillskott kommer 1–1,5 Mt ut på
marknaden 2003. För produktion av
masugnspellets för den inhemska mark-
naden har CVRD aviserat byggandet av
ytterligare ett pelletsverk om några år.

Till ökat pelletsutbud på världsmark-
naden bidrar också IOC som beslutat
att ta ett gammalt verk i drift. Driftstar-
ten är planerad till juni 2002 och verket,
som kommer att producera såväl
masugns- som DR-pellets, höjer IOCs
pelletskapacitet med 4,5 Mt per år.
Ungefär samtidigt kommer Samarco att
ha ökat pelletskapaciteten i befintliga
verk från nuvarande 12 till 14 Mt/år.
Omkring en tredjedel av Samarcos tota-
la produktion går idag till Asien, där
främst Kina har utvecklats till en lång-
siktig marknad.

I Brasilien har samtliga de fyra stör-
sta järnmalmsproducenterna (CVRD,
MBR, Samarco och Ferteco) planer på
ytterligare pelletsverk. Var och när
dessa realiseras beror bland annat på
den framtida ägarstrukturen i Caemi
och Ferteco. 

Jindal Vijayanagar Steel i Indien
kommer inom en nära framtid att
öppna en nya järnmalmsgruva. Malmen
kommer att användas i företagets nya
pelletsverk som har en kapacitet på 3
Mt/år. Verket kommer inledningsvis att
producera masugnspellets, varav hälften
ska exporteras. 

Sammantaget väntas kapacitetsök-
ningarna medföra att exportutbudet av
pellets de närmaste tre åren ökar med

VÄRLDSHANDELN MED JÄRNMALM (miljoner ton)

Exportområden 2000p 1999 1998 Importområden 2000p 1999 1998

Australien 165,2 146,2 144,7 Västeuropa 146,2 130,1 141,9

Brasilien 160,1 140,2 143,2 Japan 131,7 120,1 120,8

Indien 35,0 31,0 32,8 Kina 70,0 55,3 51,8

O.S.S. 27,8 24,6 29,0 Sydkorea 39,7 35,5 33,6

Kanada 26,5 26,9 30,6 USA 15,7 14,3 16,9

Sydafrika 21,4 21,1 22,1 Taiwan 15,0 13,3 14,2

Sverige 16,0 13,9 16,0 Övriga Asien 6,2 5,9 4,5

Övriga 39,1 36,7 40,7 Övriga 65,6 58,3 63,8
Totalt 491,1 440,6 459,1 Totalt 485,8 432,8 451,8

Siffrorna för 2000 är preliminära uppskattningar. Källa: UNCTAD, april 2001.

Skillnaden mellan totalsummorna beror på att statistiken 
fortfarande är ofullständig samt på malmfartygsförlisningar.
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omkring 20% eller 20 Mt. Därav väntas
minst hälften vara DR-pellets. Om inte
efterfrågan följer med i den takt som
förutsatts i investeringsbesluten finns
risk för ett överutbud på pellets de när-
maste åren. 

Prisförhandlingarna för 2001
I november 2000 ansågs förutsättningar-
na för prisökningar på järnmalm vara
goda, mot bakgrund av den starka järn-
malmsmarknaden och stålproduktionen
i världen, och höjningar runt 5% ansågs
realistiska.

I den första förhandlingsomgången i
december 2000 framhöll säljarna att en
prishöjning i nivå med föregående år
var motiverad. Från vissa håll ansågs
det till och med att marknadsläget moti-
verade högre priser än toppnoteringar-
na från 1998. Köparsidan däremot
anslog en negativ ton och kunde inte
acceptera prishöjningar eller ens oför-
ändrade priser. De ansåg att konjunktu-
ren hade vänt. Orderingången från bil-
industrin hade bromsats upp, och stålla-
gren hade inte minskat i den takt som

förutsetts. De sade sig stå inför samma
problem som hösten 1998, när stållagren
sköt i höjden, priserna föll och de tving-
ades skära ner produktionen. 

Argumenten upprepades i den andra
förhandlingsomgången i januari 2001.
Även den tredje förhandlingsrundan i
Europa i februari avslutades utan något
närmande mellan parterna.

Den 20 mars träffade CVRD och
italienska Ilva överraskande en uppgö-
relse om +4,3% prishöjning på Carajas
Fines, en uppgörelse som dagen därpå
accepterades av den tyska stålindustrin.
Därmed blev den normerande för hela
världsmarknaden och befäste en pris-
nivå på fines på 38,15 cent/unit c&f Rot-
terdam. Med utgångspunkt från denna
prisreferens fastställde sedan SNIM
malmpriserna med Usinor den 26 mars.
Samtidigt träffade de australiska produ-
centerna överenskommelser med den
japanska stålindustrin innebärande
4,3% prishöjning på fines och oföränd-
rad styckemalmspremie. För LKABs
del väntas prisförhandlingarna bli klara
i mitten av april.  

Utsikter för 2001
Tillväxten i den globala ekonomin kul-
minerade sannolikt under andra kvarta-
let 2000 och det kommande året väntas
en allmän avmattning. Sammantaget
väntas tillväxten bromsa upp avsevärt i
USA, medan avmattningen i Europa
bedöms bli mildare och i Japan antas
den långsamt påbörjade återhämtningen
bara mattas något.

Aktiviteten inom de stålkonsumeran-
de branscherna i EU väntas fortsätta på
hög nivå, även om optimismen dämpas
av oro för ökande energikostnader och
svårigheter att rekrytera utbildad perso-
nal. År 2001 väntas stark tillväxt inom
särskilt den exportinriktade verkstads-
och elektronikindustrin, medan en ned-
gång väntas för bil- och byggnadsbran-
scherna. 

Råstålsproduktionen inom EU förut-
ses stabiliseras omkring 162 Mt. Impor-
ten av stål väntas minska, medan expor-
ten till tredje land väntas öka. Ökningen
av stållagren förklarar delvis nedgången
av exportpriserna på stål under andra
halvåret 2000, och behovet av lagerjuste-

Marknadsöversikt

I LKABs malmhamn i Luleå lastades 354 fartyg under 2000. Sammanlagt skeppades 4,4 miljoner ton färdiga produkter, främst till kunder i Finland och till
SSAB i Oxelösund.
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LKABS LEVERANSER 2000

TOTALT 20,8 MT

Omkring 80% av LKABs leveran-
ser går till europeiska stålverk.

Sverige
4,6 Mt

Finland
2,8 Mt

Tyskland
4,9 Mt

Benelux
3,2 Mt

Frankrike
0,3 Mt

Mellanöstern
och Afrika

3,5 Mt

Sydostasien 0,3 Mt

Övriga
1,2 Mt

LKABs leveranser

Förändring

(Mt) 2000 1999 %

Leveranser totalt 20,8 18,4 +13

– varav pellets 14,1 12,2 +16

Export totalt 16,3 13,6 +20

– varav pellets 11,9 7,7 +54

ring är en riskfaktor för prisstabiliteten
den närmaste framtiden.

Lagerjusteringen bedöms av analyti-
ker komma att resultera i en minskning
av världens råstålsproduktion med 1%
till omkring 833 (846) Mt. Huvuddelen
av produktionsminskningen väntas ske
första halvåret, medan en återhämtning
väntas andra halvåret. De industrialise-
rade länderna antas få bära huvuddelen
av produktionsminskningen. Ståltillför-
seln bedöms således falla 3 Mt inom EU
(2%), 3 Mt i Nordamerika (2,3%) och 3
Mt i Japan (2,8%). Produktionen väntas
dock fortsätta att öka i utvecklingslän-
derna, även om ökningen kommer att
begränsas av lagernedskärningar. I Kina
väntas råstålsproduktionen öka med
nära 2% till 127 Mt, eftersom den eko-
nomiska tillväxten där väntas fortsätta i
hög takt. 

Under år 2000 åstadkoms en stor del
av ökningen av järnmalmsexporten
genom lageravveckling, och i slutet av
året torde producentlagren överlag ha
varit små. En något lägre efterfrågan
under första och andra kvartalet 2001

bör därför resultera i att balans uppnås
mellan produktionskapacitet och efter-
frågan. Inledningsvis är de flesta järn-
malmsproducenterna utsålda. 

LKABs leveranser
LKABs leveranser för året uppgick till
20,8 Mt (18,4), vilket var 13% högre än
1999. Leveranserna av pellets steg till
14,1 Mt (12,2), motsvarande 68% (66)
av de totala leveranserna. Efterfrågan
var stark och det var produktionen som
begränsade leveransmöjligheterna. De
produktionsstörningar som inträffade
under året fick inga effekter på avtalade
leveranser och ingen kund drabbades
till följd av produktionsstoppen under
året.

Till exportländer levererades 16,3 Mt
(13,6). Av exporten gick 11,0 Mt (10,3)
till EU-länder. På hemmamarknaden
avsattes 4,5 Mt (4,8). De totala lagren
sjönk under året från 2,0 Mt till 1,7 Mt.
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LKAB Norden För LKAB Norden blev 2000 ett bra år. Leve-
ranserna överträffade föregående års rekord och uppgick till
7,6 (7,4) Mt. Även utsikterna för 2001 är ljusa. Den ekonomis-
ka tillväxten i kundländerna i Norden och Östeuropa väntas
överstiga 3% och LKABs leveranser förutses öka.

Under sommaren skedde en kapacitetsutbyggnad hos
SSAB Tunnplåt i Luleå där två gamla masugnar ersattes med
en ny. Ombyggnadsperioden innebar ett tillfälligt reducerat
pelletsbehov. Trots detta produktionsavbrott blev Sveriges
råjärnsproduktion bara 1,7% lägre än 1999. I Finland slog
Rautaruukki produktionsrekord. Med nya produktionsanlägg-
ningar i drift väntas råjärnproduktionen hos SSAB och Rauta-
ruukki, LKABs två största kunder, öka 2001.

LKAB Schwedenerz GmbH Även för LKAB Schwedenerz
blev 2000 ett gott leveransår. Leveranserna till Tyskland ökade
med 16% till 5,0 Mt. Härtill bidrog dels en ökning av råjärns-
produktionen med nära 10%, dels en framgångsrik kvalitetsut-
veckling av LKABs masugnspellets. Tyskland passerade där-
med Sverige som LKABs största kundland.

Stålindustrin i Tyskland fortsatte att stärka sin ställning.
Till de största företagsförvärven hörde Salzgitter AGs förvärv
av Mannesmannröhren-Werke AG i Mülheim/Ruhr, ett för
Salzgitter AG viktigt steg i den 1999 inledda expansionsstrate-
gin. Under året förvärvade Salzgitter AG också mindre före-
tag inom vidareförädlings- och stålhandelsverksamheten.
Detta är i linje med utvecklingen bland stålverken att i ökad
utsträckning integrera framåt.

Thyssen Krupp Stahl har stärkt företagets malmbaserade
metallurgi genom investering i ett nytt koksverk, som ska pla-
ceras nära de två masugnarna i Schwelgern. Koksverket ska
ersätta äldre verk, som inte uppfyller morgondagens miljökrav,
och beräknas komma i drift 2003.

Över hela  LKABs marknadsområden

LKAB Norden, Luleå, Sverige

Norden, Central- och Östeuropa

37% 

36%

Masugns-
pellets 68%

Fines 32%

Andel av LKABs försäljning 2000

Andel av LKABs leveranser 2000

Levererade produkter 2000

1.740 Mkr (+12%)

7,6 Mt (+0,3%)

(Procentsiffror inom parentes anger 
förändring jämfört med föregående år.)

LKAB Schwedenerz GmbH
Essen, Tyskland
Tyskland, Österrike

23% 

24%

Masugns-
pellets 70%

Fines 30%

Andel av LKABs försäljning 2000

Andel av LKABs leveranser 2000

Levererade produkter 2000

1.100 Mkr (+24%)

 4,9 Mt (+14%)

(Procentsiffror inom parentes anger 
förändring jämfört med föregående år.)

Under sensommaren 2000 startades den nya masugn 3 vid
SSAB i Luleå. Ombyggnaden innebar att produktionskapa-
citeten ökade till 2, 2 Mt råjärn per år.
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LKAB S.A. Leveranserna inom marknadsområdet ökade med
17% till 5,7 Mt. Kraftigt ökade leveranser till Belgien och
Nordafrika kompenserade minskade leveranser till Frankrike,
Holland och USA.

För det nybildade Corus Group plc blev det ett svårt år på
grund av svag marknad i Storbritannien och det starka brittis-
ka pundet. Trots att den totala råstålsproduktionen inom EU
ökade med omkring 5%, minskade produktionen i Storbritan-
nien med över 9% och i Holland med nära 6%. I Storbritanni-
en stängde Corus en masugn i Teeside under drygt två som-
marmånader och i november stoppades en mindre masugn i
Port Talbot, samtidigt som en av fyra masugnar i Scunthorpe
togs ur produktion. Företaget har minskat personalstyrkan
med 4.500 personer och ytterligare personalminskningar vän-
tas. Som en följd av svårigheterna förmodas Llanwern, ett
integrerat verk i södra Wales, bli nedlagt.

LKAB Far East Pte. Ltd Leveranserna till de marknadsom-
råden som täcks av LKAB Far East ökade från 1,4 Mt 1999 till
2,2 Mt 2000, en ökning med över 50%. Främsta skälet var
kraftigt stigande efterfrågan från Hadeed i Saudiarabien, som
totalt svarade för tre fjärdedelar av leveranserna till Asien.
Jämfört med 1999 ökade också leveranserna till Indonesien
och Qatar, trots att produktionen av järnsvamp i Qatar sjönk.

Från att ursprungligen ha varit en producent av långa stål-
produkter är Hadeed sedan januari 2000 också producent av
platta stålprodukter. De nya valsverken för varm- och kallval-
sade band, har möjliggjort ett väsenligt bättre utnyttjande av
installerad direktreduktionskapacitet. Hadeed avancerade från
sjätte till fjärde plats bland LKABs största kunder.

LKAB S.A., Bryssel, Belgien

Benelux, Frankrike, Storbritan-
nien, Italien, Spanien, Portugal,
Turkiet, Afrika, Amerika

27% 

28% 

Masugns-
pellets 25%

DR-pellets 32%

Fines 43%

Andel av LKABs försäljning 2000

Andel av LKABs leveranser 2000

Levererade produkter 2000

1.271 Mkr (+33%)

5,7 Mt (+16%)

(Procentsiffror inom parentes anger 
förändring jämfört med föregående år.)

LKAB Far East Pte. Ltd
Singapore

Fjärran Östern, Sydostasien,
Mellanöstern, Australien

12%

10%

DR-pellets 100%

Andel av LKABs försäljning 2000

Andel av LKABs leveranser 2000

Levererade produkter 2000

 573 Mkr (+73%)

 2,2 Mt (+57%)

(Procentsiffror inom parentes anger 
förändring jämfört med föregående år.)

världen
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I LKABs gruvor bryts varje år mer än
30 Mt råmalm. Målmedvetna satsningar
på avancerad teknik och storskaliga
produktionssystem gör LKABs gruvor
till några av världens modernaste.
Sedan länge fjärrstyrs järnvägstranspor-
terna under jord i Kiruna. Under senare
år har även delar av produktionen fjärr-
styrts/automatiserats – till exempel de
nya produktionsborraggregaten och del
av lastmaskinsparken. Under 2000 var
fyra fjärrstyrda lastmaskiner i drift i
Kiruna och inom några år kommer en
större del av råmalmslastningen i såväl
Kiruna som Malmberget att vara fjärr-
styrd. En pilotanläggning med fjärrstyr-
ning från ett kontrollrum ovan jord har
provats i Kiruna under året. Erfarenhe-
terna används nu i planeringen av en
permanent anläggning.

Storskalighet är ett nyckelord för
LKABs malmbrytning. Koncentration
till färre och större produktionsenheter
ger avsevärda effektivitets- och produk-
tivitetsvinster. I Kiruna gick för första
året hela årsproduktionen via den nya
huvudnivån på 1.045 meter.

Malmkroppen i Kiruna är cirka fyra

kilometer lång, med en genomsnittlig
bredd på 80 meter och ett bedömt djup
på två kilometer. Hittills har ungefär
960 Mt av malmbasen utvunnits. De till-
gängliga malmreserverna för den nya
huvudnivån säkrar gruvdriften fram till
2014 vid nuvarande produktionsvolym.
För att ytterligare öka den tillgängliga
malmbasen kommer LKAB att bryta
den så kallade ”Sjömalmen”. Sjömal-
men är den nordligaste delen av malm-
kroppen som går in under sjön Södra
Luossajärvi, vilken har tömts under de
senaste åren för att förhindra vattenin-
brott i gruvan. Investeringen uppgår till
nära 400 Mkr och innebär att den nya
huvudnivåns livslängd förlängs med fyra
år. Brytningen av Sjömalmen kommer
att påbörjas 2003.

Till följd av den stora efterfrågan
ökade råmalmsproduktionen i Kiruna
med cirka 15% jämfört med 1999. En
begränsning har dock varit svårigheter
att få fram tillräckliga mängder råmalm
med den rätta sammansättningen av
hög järnhalt och låg alkalihalt till fines-
tillverkningen. Årets råmalmsbrytning
stannade därför vid 21,6 (18,8) Mt. 

Gruvan i Malmberget består av ett
tjugotal malmkroppar, varav tio bryts
för närvarande. Större delen av  malm-
fyndigheten består av magnetitmalm
men här finns även omagnetisk hematit-
malm. Hematitproduktionen, som legat
nere sedan början av 1970-talet, togs
åter i drift med ny teknik 1998. Sats-
ningen innebär att Malmbergets hela
malmreserv kan tas tillvara och produk-
tionskapaciteten öka med 25% från 7,0
till 8,7 Mt färdiga produkter.

I Malmberget slutförs arbetet med
en ny huvudnivå på 1.000 meters djup
som beräknas kosta omkring 800 Mkr,
inklusive nya ventilationsschakt.
Huvudnivån ska vara i full drift 2002
och beräknas ha en livslängd på tio år.
De tillgängliga malmreserverna uppgår
till cirka 295 Mt. I februari 2000, några
månader tidigare än planerat, startade
malmproduktionen via den nya nivån
och under året har cirka 1,5 Mt råmalm
hanterats via denna nivå. 

Övergången till den nya huvudnivån
medförde en del produktionsstörningar
i gruvan. Råmalmsproduktionen i
Malmberget blev oförändrat 11,6 Mt.

ProcessVerksamheten 2000

Råmalmsproduktion

Brytning sker i gruvorna i Kiruna och 

Malmberget. 

Total mängd bruten råmalm: 

Kiruna 21,6 (18,8) Mt 

Malmberget 11,6 (11,6) Mt 

B R Y T N I N G  AV  R Å M A L M

Dag 1

Kl. 01.30 Sprängning Fines 9.00–9.30 Pellets 9.30–10.00

F Ö R Ä D L I N G

LKABs processkedja sträcker sig från malmfyndig-
heterna till kund. Den börjar med produktionen av

råmalm i underjordsgruvorna, fortsätter med
förädling av järnmalmen i verken ovan jord, trans-
porten av de färdiga produkterna till utskeppnings-

hamnarna och lastning för vidare transport till
kunder runt om i världen.  En integrerad process

som pågår dygnet runt, året runt.

LKABs malmreserver Kiruna Malmberget

Nuvarande huvudnivå 1.045 m 1.000 m
Kända reserver (tillgängliga via nuvarande huvudnivå) 475 Mt 295 Mt
Sannolika reserver 350 Mt 80 Mt

(1.045–1.300 m) (1.000–1.100 m)
Möjliga reserver 280 Mt 200 Mt

(1.300–1.500 m) (1.100–1.500 m)
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I malmförädlingsverken omvandlas
råmalmen till färdiga produkter i form
av pellets och fines. Fines framställs
genom att råmalmen krossas och mals
till en sandliknande konsistens. I proces-
sen renas malmen i hög grad från oön-
skade ämnen som gråberg, fosfor och
alkali.

Pellets – LKABs huvudprodukt – är
en mer förädlad produkt. Den framställs
genom att finmald järnmalm blandas
med olika binde- och tillsatsmedel för

att sedan formas till centimeterstora
malmkulor som sintras vid en tempera-
tur av 1.250 grader Celsius.

Pelletsverken i LKAB har idag en
sammanlagd kapacitet på cirka 15 Mt
per år. Efter ombyggnad under 2001
ökar kapaciteten till 15,7 Mt.

Under året producerade LKAB
totalt 20,6 (18,9) Mt färdiga produkter.
Av den totala produktionen utgjorde
pellets 14,9 (13,0) Mt, motsvarande 72
(69)%.

Den 21 maj inträffade en brand i pel-
letsverket i Svappavaara som stoppade
produktionen i 24 dygn, utöver ett plane-
rat underhållsstopp på 6 dygn. På grund
av detta gick produktionskapacitet mot-
svarande cirka 0,3 Mt pellets förlorad, i
ett läge då efterfrågan var hög. Genom
snabba insatser och ett intensivt upp-
byggnadsarbete kunde pelletsverket tas i
drift igen den 20 juni. Kostnaderna till
följd av branden täcks av försäkringar.

PRODUKTION

LKABs totala produktion ökade
med knappt 9% under 2000.

0
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Malmberget
Kiruna
Totalt

Mt

PRODUKTIVITET

Produktiviteten ökade med nära
10% under året.
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4.000
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ton/anställd

15.00 Kiruna 19.00 Narvik 02.00

Dag 2–15
Ungefärlig leveranstid:
2–3 dygn till SSAB i Luleå
3 veckor till Europa
55–60 dygn till Sydostasien

T R A N S P O R T H A M N A R L A S T N I N G K U N D E N

Produktionsstruktur

Med stadigt förbättrade utbyten
uppgår totalproduktionen till 25 Mt
årligen och mer än 90% är pellets.
De befintliga pelletsverken och
järnvägstransporterna har moder-
niserats och ytterligare kapacitet
har tillkommit genom nya pellets-
verk. 

LKAB
VISION

Järnmalmsförädling

Förädling sker i malmförädlingsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

Produktionsvolym : 

Kiruna (inkl Svappavaara) 13,8 (11,8) Mt – varav pellets 10,9 (9,0) Mt

Malmberget 6,8 (7,1) Mt – varav pellets 4,1 (4,0) Mt

Kapacitet 2001

Mt Kiruna inkl Svappavaara Malmberget

Pellets 11,4 4,3
Fines 2,9 3,2
Totalt 14,3 7,5

industrin
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Under året transporterades 20,5 (18,4 )
Mt på järnväg från gruvorna till ham-
narna, vilket är en ökning med 11%
jämfört med året innan. Transportkapa-
citeten har varit god under året, med
förbättrad lok- och vagnstillgänglighet.
Några stopp i trafiken blev det dock
även detta år. Under första kvartalet
stängde Banverket Malmbanan mellan
Kiruna och Narvik under totalt sex
dygn av säkerhetsskäl. Orsaken var
omfattande snöfall i kombination med
kraftig storm. Under andra kvartalet
stod åter malmtrafiken stilla mellan
Kiruna och Narvik. Den här gången
handlade det om ett stopp under sju
dygn på grund av en arbetsmarknads-
konflikt i Norge som berörde över
80.000 LO-medlemmar. Bortsett från
dessa störningar har järnvägstrafiken
fungerat bra under året.

26

Under 2000 ökade leveranserna till kun-
derna till totalt 20,8 (18,4) Mt. De stör-
ningar som drabbade transporterna på
Malmbanan medförde en del leverans-
förseningar – dock utan produktions-
störningar för någon kund. 

I takt med att LKAB introducerar
nya pelletsvarianter ställs större krav på
hamnlogistiken. Planering och rutiner
måste anpassas till det allt bredare pro-
duktsortimentet. 

Verksamheten 2000

Järnvägstransporter

Transporter på järnväg

Tonkm: Till Luleå 1.640 (1.597)

Till Narvik 2.782 (2.367)

Skeppningar

Skeppning över malmhamnarna i Luleå och

Narvik

Skeppad volym: Luleå 4,4 (4,1) Mt, samt 
2,4 (2,7) till SSAB i Luleå.
Narvik 13,8 (11,0) Mt

Antalet fartyg: Luleå 354 (331)
Narvik 165 (144)

Genomsnittslast: Luleå 12.600 (12.600) ton
Narvik 84.000 (81.000) ton

Den nya effektiva malmhamnen i Luleå har varit i drift sedan 1996. Skeppslastaren har
en kapacitet av 3.500 ton per timme. Den är svängbar i sid-och höjdled och kan ställas in
exakt efter varje fartyg.
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MTAB

Järnvägstransporterna på Malmbanan
drivs sedan 1996 av Malmtrafik i Kiruna
AB (MTAB) och dess helägda norska
dotterföretag Malmtrafikk AS (MTAS).
Koncernen bildades som ett resultat av
en överenskommelse mellan LKAB, SJ
och NSB om att en enda operatör skulle
sköta malmtransporterna, vilket var en
förutsättning för en rationell drift.
MTAB är sedan 1999 helägt av LKAB
och ett entreprenadavtal har tecknats
med SJ avseende lokförartjänster fram
till och med år 2003.

Bildandet av MTAB lade grunden
för ett effektivt transportsystem med
internationellt konkurrenskraftiga kost-
nader på Malmbanan. Stora rationalise-
ringsvinster har gjorts i och med att
underhållsverkstäder och administration
har koncentrerats. För LKABs del har

effekten blivit ytterligare sänkta trans-
portkostnader.

God kapacitet under året
Transportvolymerna till hamnarna
ökade under året med 11% jämfört med
föregående år. Till följd av detta steg
också MTABs omsättning till 467 (458)
Mkr. Resultatet efter finansiella poster
förbättrades till 5 (–21) Mkr.

Arbete med att byta ut lok- och
vagnparken pågår. I slutet av augusti
levererades det första nya malmloket av
nio. Av resterande lok kommer två
stycken att levereras under 2002 och sex
stycken under åren 2003–2004. Under
året levererades också 68 nya malmvag-
nar, vilket innebär att Malmbanan nu
trafikeras av det första hela nya tågsät-
tet. Ytterligare cirka 130 malmvagnar är

kontrakterade för leverans under 2001.
Totalt handlar det om en investering på
cirka 1,5 miljarder kronor i nya lok och
vagnar. Verkstäderna i Kiruna har också
rustats upp för att kunna klara över-
gången till tyngre axellast på Malmba-
nan.

De nya tågsätten ger stora effektivi-
seringsvinster. Varje malmvagn ska lasta
100 ton malm och med 68 vagnar i ett
sätt blir den totala lastförmågan alltså 
6.800 ton. Jämfört med tidigare malm-
tåg är det en ökning med över 60%. Det
innebär att antalet malmtåg kan reduce-
ras avsevärt, vilket ger vinster i form av
sänkta kostnader, högre effektivitet och
minskad trängsel på banan. 

JÄRNVÄGSTRANSPORTKOSTNADER

Genom ett målmedvetet arbete
har LKAB kunnat sänka kostna-
derna för järnvägsfrakterna
avsevärt. Trenden är på väg ned
mot internationellt konkurrens-
kraftiga nivåer. 
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Det första nya tågsättet trafikerar nu Malmbanan. Under 2000 levererades det första loket från Adtranz och
68 nya malmvagnar tillverkade av sydafrikanska Transwerk. Med nya lok och vagnar kan fraktkostnaderna
sänkas ytterligare.  
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Kimit AB
Kimit är ett av Sveriges ledande företag
inom sprängmedel och sprängteknik
med en marknadsandel omkring 35%.
Huvuddelen av tillverkningen sker vid
egna anläggningar i Kiruna och Eskils-
tuna.

Cirka 80% av Kimits produktion går
till LKABs gruvor som i sin tur svarar
för mer än en tredjedel av Sveriges tota-
la sprängämnesförbrukning. Företagens
nära samarbete är av stor betydelse
både i Kimits löpande verksamhet och i
vidareutvecklingen av produkter och
sprängtekniker. 

Produktutvecklingen utgår i huvud-
sak från LKABs behov. Ständiga krav
på allt effektivare brytning i gruvorna
ställer stora krav på förnyelse och opti-
mering av sprängmedel, såväl som sys-
tem för deras distribution och applika-
tion. Kimits målmedvetna satsning på
att utveckla teknik för att kunna använ-
da pumpbara emulsionssprängämnen
under jord har lett fram till att LKAB
idag nästan uteslutande använder
sprängämnet Kimulux R. 

Kimit ligger långt framme tekniskt
sett och företaget har en effektiv pro-
duktionsapparat. Tillsammans med den
kundservice som successivt byggts upp
utanför malmfältsregionen, skapar detta
expansionsmöjligheter.

Under 2000 har Kimit och det aus-
traliska företaget Orica kommit överens

om att bilda ett joint venture-bolag på
den nordiska marknaden. Orica är värl-
dens största producent av kommersiella
sprängämnen. Överenskommelsen
omfattar även teknikutbyte när det gäl-
ler Kimits verksamhet i LKABs gruvor.
I slutet av året träffade också Kimit och
Orica ett intentionsavtal om att förvär-
va den norska sprängmedelsleverantö-
ren Sollid Agenturer AS. Förvärvet
kommer ytterligare att stärka företa-
gens ställning på den nordiska markna-
den.

Efterfrågan  på den svenska markna-
den har i stort sett varit oförändrad
under 2000. Fortfarande råder ett
utbudsöverskott, vilket har medfört att
konkurrensen hårdnat.

Totalt uppgick omsättningen för året
till 168 (161) Mkr, vilket är en ökning
med 4% jämfört med 1999. Rörelsere-
sultatet efter avskrivningar blev 33 (21)
Mkr och resultatet efter finansiella
intäkter och kostnader 36 (24) Mkr.

Minelco
Minelco bildades 1989 för att utveckla
nya användningsområden för naturliga
järnoxider som erhålls ur LKABs mal-
mer. Den tekniskt specificerade verk-
samheten omfattar utnyttjandet av järn-
oxidens unika egenskaper som industri-
mineral. Några viktiga användningsom-
råden är pulvermetallurgi, värmelag-
ringsteknologi och tung betong. Under

året har leveranser skett till ett flertal
anläggningsprojekt där magnetit
används som ballast i betong. Minelco
har dotterbolag i Nederländerna och
Storbritannien och mer än 73% av för-
säljningen går på export.  

Under året har Minelco etablerat
verksamhet i Malmö, där investeringar
gjorts i ny terminal- och produktionsan-
läggning. 

I det holländska dotterbolaget sker
satsningar inom affärsområdet Polyme-
rer. Här bedriver Minelco också sedan
1999 ett forskningsprojekt inom områ-
det tung betong för vågbrytare i samar-
bete med universitetet i Delft.

Nettoomsättningen under året ökade
med ca 3% till 145 (141) Mkr och resul-
tatet efter finansiella poster var i princip
oförändrat 11 (11) Mkr.

Fastighets AB Malmfälten
LKAB har sedan 1900-talets början
erbjudit de anställda attraktiva bostäder
på verksamhetsorterna. Fastighets AB
Malmfälten (FAB) som bildades 1980,
har ett bestånd på ca 400 fastigheter
med 2.200 lägenheter i Kiruna och
Malmberget. Omkring hälften av lägen-
heterna hyrs ut till LKAB-koncernens
anställda och pensionärer.  

FAB är den näst största fastighetsför-
valtaren efter de kommunalägda bostads-
bolagen. I både Kiruna och Malmberget
råder för närvarande ett stort överskott

Verksamheten 2000 – Övriga dotterbolag

Fastighets AB

MTAB Kimit AB Minelco Malmfälten G-Drill AB KGS

Mkr 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999

Nettoomsättning 467 458 168 161 145 141 103 102 22 22 158 151

Rörelseresultat 9 –11 33 21 8 9 5 6 1 0 26 19

Resultat efter finansiella poster 5 –21 36 24 11 11 3 4 1 0 29 19

Anläggningstillgångar 380 404 16 20 17 8 76 79 5 3 25 19

Omsättningstillgångar 63 101 148 126 78 79 10 18 9 11 102 84

Justerat eget kapital 241 238 109 88 49 45 26 25 3 3 89 73

Avkastning på eget kapital, % 1 neg 28 18 15 19 10 13 19 neg 26 20

Antal anställda 31/12 244 247 83 79 13 11 28 28 6 5 91 79
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på bostäder. FABs uthyrningsgrad  ligger
trots detta på nära 98%, vilket är väsent-
ligt högre än marknaden i övrigt.

Nettoomsättningen 2000 var 103
(102) Mkr och resultatet efter finansiel-
la poster blev 3 (4) Mkr. Försämringen
beror på tidigarelagda underhållsinsat-
ser. Driftskostnaderna ökade under året
med 1,5 Mkr.

FAB har under 2000 genomfört en
strategiöversyn och utarbetat ett hand-
lingsprogram för de närmaste fem åren.
Bland annat ska företaget öka mervär-
det för hyresgästerna genom olika for-
mer av erbjudanden. Under året har
FAB till exempel som första fastighets-
förvaltare i Malmfältskommunerna
erbjudit hyresgästerna bredbandsanslut-
ning.

G-Drill AB
G-Drill bildades 1988 för att utveckla
en ny unik vattendriven borrteknik –
sänkborrhammaren Wassara. Utveck-
lingsarbetet har skett i samarbete med
G-Drills ägare, LKAB (60%) och Sand-
vik Mining and Construction (40%). 

Wassara är idag LKABs huvudmaskin
och svarar för 85% av all produktions-
borrning. Under 2000 borrades cirka 
850.000 meter med Wassaramaskiner i
gruvorna. Fördelarna med Wassara är
ökad borrhastighet, lägre energiförbruk-
ning, hög precision och minskad damm-
bildning. 

G-Drill omstrukturerades under året
och har idag tre marknadsområden förut-
om gruvindustrin; styrd borrning,
olja/gas/geotermi samt brunnsborrning.
Omsättningen för 2000 var oförändrat 22
(22) Mkr och resultatet efter finansiella
poster förbättrades till 1 (0) Mkr.

KGS
AB Kiruna Grus & Stenförädling
(KGS), till 55% ägt av LKAB, startade
som grus- och betongleverantör på
1960-talet. Idag bedriver KGS även
bergförstärkning, framför allt i LKABs
gruvor men även åt bygg- och anlägg-
ningsföretag, samt spränger och krossar
dolomit till LKABs pelletsproduktion. 

Verkstadsrörelse drivs i dotterbola-
get KGS Mekaniska och är inriktat på

tillverkning av stora och tunga stålkon-
struktioner samt utveckling och tillverk-
ning av maskinkomponenter för bland
annat entreprenadmaskiner. Under året
har bolaget tillsammans med Volvo dri-
vit ett projekt för tillverkning av special-
bakvagnar till dumpers. Tre fordon har
levererats till Svalbard där de används
för koltransporter. KGS räknar med
fortsatta leveranser under nästa år, och
då även till andra kunder. 

KGS Mekaniska har under året för-
värvat Mekan Industri – ett verkstadsfö-
retag i Kiruna med tio anställda. Köpet
ger KGS de expansionsmöjligheter som
bolaget länge sökt samtidigt som det
tillför nya kunder och ny kompetens
inom bland annat laserbearbetning. 

KGS-koncernens nettoomsättning
ökade till 158 (151) Mkr. Ökningen
berodde framför allt på större volymer
inom betong- och krossningsverksamhe-
ten – främst till följd av schaktrenove-
ringar i LKABs gruvor. Resultatet efter
finansiella poster blev 29 (19) Mkr.  

Tillsammans med Volvo har KGS tagit fram en speciell bakvagn till tunga truckar som bland annat levererats till Svalbard.
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Visionen 
LKAB har lagt grunden inför

2000-talet. Nu inriktas arbetet på

LKABs vision som uttrycker

ambitionerna för den position

företaget vill nå. Visionen säger

att LKAB måste vara ledande på

alla nivåer – när det gäller kun-

der, verksamhet och medarbeta-

re. Utgångspunkten är att LKAB

ska vara världsledande pelletsle-

verantör med kundnytta och kva-

litet i fokus.

Det senaste decenniet har för LKABs del
varit en intensiv och exceptionell investe-
ringsperiod. Totalt har ett investerings-
program för cirka 10 miljarder kronor
genomförts. Det mesta av infrastrukturen
för att säkra produktionen långt in på
2000-talet är därmed på plats. Nya
huvudnivåer har tagits i drift både i Kiru-
na och Malmberget. Första steget i ett
successivt införande av ett nytt effektivt
transportsystem på Malmbanan har
tagits, i och med att nya lok och vagnar
för 30-tons axellast tagits i bruk för trans-
porterna mellan Malmberget och Luleå.

De investeringar som gjorts kommer
nu att börja ge avkastning och framtida
satsningar begränsas till att bibehålla
och effektivisera produktionsapparaten.
Eventuella investeringar i kapacitetsök-
ningar blir beroende av marknadsförut-
sättningarna. LKAB är inne i en konso-
lideringsfas där insatserna inriktas på
kvalitetsarbete och trimning av proces-
serna för att stärka konkurrenskraften
och öka lönsamheten.

De kritiska framgångsfaktorerna för
ökad lönsamhet är stärkt marknadsposi-
tion, fullt kapacitetsutnyttjande, kost-
nadseffektiv produktion och kompeten-
ta medarbetare.

Stärkt marknadsposition
Den konsolidering bland världens järn-
malmsleverantörer som skett det senas-
te året har lett till att världshandeln
med järnmalm idag domineras av tre
stora aktörer som tillsammans svarar
för mer än 60% av den internationella
handeln. Med endast 4% av marknaden
är LKAB en förhållandevis liten aktör.
Även om möjligheterna till intressanta
förvärv eller allianser studeras, söker
LKAB framför allt andra vägar att stär-
ka sin marknadsposition. Det handlar
bland annat om att förstärka positionen
som den tekniskt och kvalitativt ledan-
de leverantören av pelletsprodukter
samt att utveckla värdeskapande tjän-
ster för kunderna.

Huvuddelen av världens råjärnspro-
duktion är masugnsbaserad och kom-
mer att så förbli under överskådlig tid.
Därför kommer också LKABs domine-
rande produkt att vara masugnspellets.
De sedan 1970-talet väl etablerade
direktreduktionsprocesserna fortsätter
dock att växa i betydelse och LKABs
produktion av DR-pellets förväntas
följa den utvecklingen. Nya metallurgis-
ka processer utvecklas också men det
tar relativt lång tid för en ny process att
få genomslagskraft på marknaden.
LKAB kommer även fortsättningsvis att
leverera mindre kvantiteter fines och
specialprodukter, men utvecklingen går
mot allt större andel pellets.

Värdeskapande tjänster
En strategisk viktig satsning för pro-
duktutvecklingen är LKABs pilotmas-
ugn som stod färdig i november 1997.
Härigenom skapas dels möjligheter att
utveckla nya koncept för masugnspel-
lets, dels att prova och utveckla olika
kundanpassande beskickningsblandning-
ar. Pilotmasugnen har visat sig vara ett
viktigt instrument för att hjälpa kunder-
na optimera masugnsdriften samtidigt
som masugnsteknologin utvecklas i sam-
arbete med tillverkare och operatörer.

Den framtida konkurrenskraften är
också beroende av LKABs förmåga till
ett integrerat tänkande som täcker hela
processkedjan från råmalm till färdigt
stål. Detta omfattar den egna verksam-
heten och kundernas processer men
också länkarna däremellan – transpor-
ter och lager. LKAB har satt som mål
att utveckla malmtransportsystemet till
ett av världens mest effektiva. Flera steg
har hittills tagits: Järnvägstransporterna
drivs idag i egen regi och stora investe-
ringar görs nu i byte till effektivare lok
och vagnar.

Arbetet fortsätter också med övriga
delar i transportledet. I LKABs vision
finns ambitioner om ett utökat logistik-
ansvar som – i samarbete med kunderna

Framtidens LKAB

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom
LKAB har högsta priori-
tet. Företaget är kvalitets-
certifierat och andelen
nöjda kunder är 100%.

LKAB
VISION



31

– sträcker sig bortom utskeppningsham-
narna och omfattar transport till sjöss
och i vissa fall vidare fram till kundens
anläggningar. Tillsammans med kunder
pågår projekt för att utveckla IT-lös-
ningar som i realtid följer produkterna
genom produktionsprocessen, via järn-
vägs- och sjötransporter till kundens
lager. På så sätt har kunden i varje
ögonblick direkt tillgång till kvalitets-
och leveransstatus.

Totalkvalitet
Kvalitetskravet löper som en röd tråd
genom LKABs framtidsvision. Kvali-
tetsarbetet i företaget har högsta priori-
tet och är och förblir det viktigaste kon-
kurrensmedlet. 

För att nå en högre och jämnare pro-
duktkvalitet har ett systematiskt arbete
bedrivits för att utveckla processerna i

de olika förädlingsverken samtidigt som
provtagnings- och analyskapaciteten
förstärkts. Införande av processledning
och en ny processorienterad organisa-
tion ökar förutsättningarna för att opti-
mera huvud- och stödprocesserna.

Som ett led i Totalkvalitetsarbetet
har LKAB infört ett verksamhetssystem
baserat på ISO 9001:2000. Systemet syf-
tar till att ge bättre möjlighet till ledning
av företaget på alla nivåer, stödja
utvecklingen mot processorientering
samt öka möjligheterna att utveckla
företagskulturen och organisationen.

Ett första delmål är översyn och
modernisering av LKABs kvalitetssys-
tem, men målsättningen är att även
internkontroll- och miljöledningssystem
i framtiden ska vara integrerade delar av
verksamhetssystemet. Syftet är att befäs-
ta LKABs ställning som världsledande

leverantör av järnmalmsprodukter,
bland annat genom säkerställd kvalitet.

Under året har kvalitetsrevisioner
genomförts av svenska SSAB, finska
Rautaruukki och den tyska branschor-
ganisationen VDEh varvid utomordent-
ligt goda resultats noterats. Målet är att
LKAB ska certifieras enligt ISO
9001:2000.

Kvalitet handlar inte bara om pro-
dukter. Det handlar om all verksamhet
inom företaget – om totalkvalitet i stort
som smått  och täcker in både de hårda
och mjuka värdena i verksamheten.

Arbetet med totalkvalitet bygger på
insikt, det vill säga kunskap om den
egna verksamheten och de egna attity-
derna. Under 2000 genomfördes åter-
igen en insiktsenkät i hela koncernen.
Som ett resultat av denna kommer ett
antal förbättringsåtgärder att vidtas för

Pilotmasugnen har blivit ett viktigt instrument för att utveckla och testa nya
pelletskoncept. Med hjälp av pilotmasugnen kan LKAB hjälpa kunderna att
optimera masugnsprocessen. Pilotmasugnen möjliggör också utveckling av
värdeskapande tjänster för kunderna.
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att utveckla verksamheten på identifie-
rade områden i produktionen, till exem-
pel när det gäller kompetensutveckling
och intern kommunikation.

Fullt kapacitetsutnyttjande
Fullt kapacitetsutnyttjande, som är
beroende av en stark marknadsposition,
är avgörande för LKABs lönsamhet.
Genom det stora investeringsprogram
som genomförts under 1990-talet utgör
kapitalkostnaderna en allt större del av
resultaträkningen, vilket medför att
företaget är mycket volymkänsligt.
Sedan mitten av 1980-talet har hela pro-
duktionsvolymen kunnat avsättas på
marknaden med undantag av 1999. De
nya huvudnivåerna är utformade för
kontinuerlig drift för att på bästa sätt
utnyttja det investerade kapitalet. För
att ytterligare pressa upp produktionsvo-
lymen pågår ett systematiskt arbete med
att bygga bort flaskhalsar och trimma
upp tillgängligheten i anläggningarna.

Under 2001 utökas pelletskapacite-
ten i Kiruna genom att en ny fosforre-
ningsanläggning tas i drift och i Svappa-
vaara genom byte av pelletskylaren och
viss ombyggnad av gasflödet i pellets-
verket. En allt större del, uppemot 90%,
av LKABs produktion ska enligt visio-
nen utgöras av pellets, men för att nå
visionens 25 Mt per år räcker det inte
med mindre investeringar, utan då
måste ytterligare ett pelletsverk byggas.

Kostnadseffektivitet
Storskalighet, fjärrstyrning och automa-
tion är nyckelord i det fortsatta effektivi-
seringsarbetet. Användning av moderna
IT-lösningar har revolutionerat gruvarbe-
tet och fjärrstyrning av borrning, lastning
och transporter i gruvorna är inte längre
vision utan verklighet. Optimering av
processtyrningen i förädlingsverken är
ett annat område där tillämpning av nya
IT-lösningar avsevärt effektiviserat verk-
samheten. Utvecklingen går mot att cen-

tralisera produktionsstyrningen till
gemensamma styrcentraler för gruva,
förädlingsprocesser och logistik.

Nu sker en koncentrerad satsning på
att förbättra utbytet i verksamheten.
Dels genom att minska malmförlusterna
i gruvbrytningen, dels genom att för-
bättra viktsutbytet i förädlingsverken.
Förbättrat utbyte förlänger livslängden
på huvudnivåerna samtidigt som kost-
naderna sänks.

Medarbetarskap som
attraherar
Medarbetarna har en central plats i
LKABs vision. En viktig fråga för fram-
tidens LKAB är att säkra kompetens-
försörjningen och säkerställa nödvändig
spetskompetens.

LKAB ska vara en attraktiv arbets-
givare och ett förstahandsval för både
befintlig personal och vid nyrekrytering.
Denna position nås genom utvecklande
arbetsuppgifter, konkurrenskraftiga

Framtidens LKAB

Transporter och logistik

LKAB samarbetar långsiktigt och syste-
matiskt med kunderna i planering av
transporter och lager. Utgångspunkten
är ett integrerat tänkande som täcker
hela processkedjan från malmråvara till
färdigt stål.

LKAB svarar dessutom i ökande ut-
sträckning för logistiken från utskepp-
ningshamnarna till kunderna. 

På logistikområdet ska LKAB erbju-
da ledande, produktivitetshöjande, IT-
baserade informationstjänster.

LKAB
VISION

LKAB satsar nu totalt 1,5 miljarder kronor i byte av lok och vagnar för
effektivare transporter på Malmbanan. I visionen finns ambitioner om
ett utökat logistikansvar som sträcker sig ända fram till kundens
anläggning.



33

anställningsvillkor, kontinuerlig kompe-
tensutveckling och vidareutbildning
samt en god arbetsmiljö. LKAB utveck-
lar ett medarbetarskap som bygger på
delaktighet, ansvar och initiativ.

I världsklass
LKAB ska vara den tekniskt, kompe-
tensmässigt och kvalitativt ledande till-
verkaren av pelletsprodukter och därtill
relaterade tjänster. LKABs pellets blir
därmed också det självklara första-
handsvalet för pelletsköparna. Detta
förutsätter att kundnyttan sätts i cen-
trum – att produkterna och tjänsterna,
jämfört med konkurrenternas, skapar
ett mervärde i kundernas processer.
Globalt sett är LKAB en relativt liten
malmleverantör och för att stå emot en
hårdnande konkurrens och konjunktur-
svängningar räcker det inte med att
enbart vara bra – LKAB måste hålla
världsklass. Det är också målet för
LKABs vision.

Organisation

LKABs organisation är kund- och pro-
cessorienterad. Den präglas av en hel-
hetssyn med stor kunskap om kunder-
nas behov och processer. Mätbara mål
finns för all verksamhet liksom system
och rutiner för uppföljning och utvärde-
ring. 

LKAB
VISION

Fjärrstyrning i gruvorna har hittills skett från styrcentraler under jord. I
framtidens produktionscentraler sitter istället operatörerna i kontors-

miljö ovan jord för att övervaka och fjärrmanövrera borraggregat och
lastmaskiner. En pilotanläggning för fjärrstyrning från kontrollrum

ovan jord har provats i Kiruna under 2000. Införandet av en företags-
gemensam produktionscentral kommer att ske i etapper och beräknas

fungera fullt ut 2003. 
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Inom LKAB är FoU idag en renodlad
forskningsorganisation. Den omfattar
de fyra områdena gruvteknik, mineral-
teknik, metallurgi och processtyrning.
Merparten av arbetet sker i projekt-
form. LKAB satsar årligen närmare 
3% av omsättningen på FoU.

De övergripande målen för FoU-
verksamheten handlar om att utveckla
nya produkter med högt kundvärde
samt att utveckla kvalitets- och kost-
nadseffektiva processer.

Nya pelletsprodukter
Året har inneburit ett intensivt utveck-
lingsarbete för att ta fram nya pelletspro-
dukter, både för masugnar och direkt-
reduktionsverk. En ny masugnspellets,
KPBA, har marknadsintroducerats. 

KPBA är en pellets som främst är
avsedd för masugnar som använder sin-
ter och pellets från flera leverantörer.
Det gäller till exempel flera av LKABs
stora kunder på kontinenten. Lovande
tester har också gjorts med en masugns-
pellets avsedd för masugnar som använ-
der 100% pelletsdrift. Den är framför-
allt intressant för LKABs nordiska kun-
der, varav Fundia i finska Koverhar och
SSAB i Luleå och Oxelösund kör sina
masugnar med 100% pellets från
LKAB. Marknadsintroduktion beräk-
nas kunna ske under 2001.

Även när det gäller DR-pellets är
målet att under 2001 marknadsintrodu-
cera en ny produkt. LKAB har utveck-
lat en pelletsprodukt med lägre förore-
ningshalter, högre metallisering och
goda kladdningsegenskaper. Det är
egenskaper som ger bättre totalekono-
mi för kunden och en jämn och stabil
process i en direktreduktionsugn. Flera
framgångsrika fullskaleförsök har
utförts hos kunder under 2000. Dessa
fullskaleförsök fortsätter och intensifie-
ras den närmaste tiden.

Pilotmasugnen en 
konkurrensfördel
I produktutvecklingsarbetet har pilot-
masugnen i Luleå visat sig vara ett ovär-
derligt hjälpmedel. Den har inneburit
att utvecklingsprocessen snabbats upp –
ett faktum som kommer både kunderna
och LKAB till godo. Pilotmasugnen ger
också möjligheter att optimera kunder-
nas processer. Genom att erbjuda tjän-
ster, till exempel testkörningar speciellt
anpassade till respektive kund, kan
LKAB skapa ett mervärde som ytterli-
gare stärker företagets konkurrenskraft. 

Inom andra FoU-områden fortsätter
projektarbetet bland annat inom produk-
tionsekonomi, processtyrning och fjärr-
styrning, gruvteknik samt metallurgi.
Intressanta projekt pågår bland annat för

att öka järnutbytet i brytningsprocessen
och därmed minska malmförlusterna.

Vid Luleå Universitet har ett nytt
forskningscentrum bildats, Agricola
Research Center. Det finansieras bland
annat av LKAB, Boliden och Stiftelsen
för strategisk forskning (SSF) och Agri-
colas verksamhet sträcker sig sex år
framåt i tiden. Genom ett aktivt samar-
bete med det nya forskningscentret
kommer LKABs kunskaper om process-
styrning och produktkvalitet att öka
ytterligare.

Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling

LKAB satsar kraftfullt på
forskning och utveckling av
både produkter och processer.
Produktutvecklingen sker i
nära samarbete med kunder-
na och kring pilotmasugnen
har bildats ett metallurgiskt
centrum av världsklass.

LKAB
VISION

De senaste åren har LKABs utvecklingsarbete inriktats på att ta fram pelletsprodukter med optimala egen-

skaper för att kunna blandas med sinter i masugnar. Under 2000 har arbetet intensifierats och pilotmasug-

nen har visat sig vara ett ovärderligt hjälpmedel. En ny masugnspellets marknadsintroducerades under

året och ingår nu i LKABs ordinarie produktsortiment. Den nya produkten är utvecklad för masugnar som

använder sig av sinter och pellets från flera olika leverantörer. Jämfört med tidigare produkter ger denna

pellets en stabilare masugnsdrift och lättare uppstart efter kortare stopp.
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Med hjälp av det nya elektronmikrosko-
pet får FoU-laboratoriet större kapacitet
och ökad precision i analyserna. 
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Avancerade 

IT-strategi
De nya möjligheterna med nära samver-
kan mellan kunders och leverantörers IT-
system har tydliggjort behovet av en
enhetlig IT-infrastruktur inom LKAB.
Den av koncernen fastställda IT-strategin
bygger på två ramverk: Dels användan-
det av världsledande styr- och processin-
formationssystem, dels standardsystem
för administrativ IT.

Den grundläggande infrastrukturen
utgörs av LKABs  processtyrningssystem
som införs i takt med att nya anläggningar
byggs. De är ofta kostsamma att byta ut
vilket gör att de har en i IT- sammanhang
lång livslängd. Processtyrningssystemen är
anpassade till, och många gånger utveck-
lade för, processernas unika egenskaper. 

Den sammanhållande länken är ett
standardiserat företagsövergripande
ramverk för processinformation som
hämtar information från alla processtyr-
ningssystem. Det är även en plattform
för forskning, processanalys och auto-
matisk produktionsoptimering. Dessut-
om är det en viktig infrastruktur för
integration med kunder, leverantörer
och egen verksamhet.

Ramverket för administrativa proces-
ser utnyttjar standardsystem som bland
annat ger möjlighet till hjälp med att
driva utveckling – till exempel för effekti-
va e-handelslösningar – samt kostnads-
delning, vilket medför att egna resurser
kan fokuseras på huvudprocessen. Enhet-

liga och standardiserade system ger möj-
lighet till kostnadseffektivisering genom
outsourcing av drift och förvaltning.

Processtyrning
Utvecklingen av fjärrstyrning av borr-
ning, lastning, tåg och flera andra pro-
cesser innebär att LKAB sedan länge är
ett av världens mest avancerade företag
när det gäller tillämpning av IT för pro-
cesstyrning och processautomation.
Redan 1970 infördes fjärrstyrning av
tågen i Kirunagruvan och på 1980-talet
inleddes de första experimenten med att
fjärrstyra lastmaskinerna under jord.
Det visade sig då vara svårt att hitta en
fungerande teknik någonstans i världen.

IT-utveckling

Teknikutveckling har alltid varit en nödvändighet för LKAB. Storskaliga brytningsmetoder och avancerad pro-

cesstyrning i gruvor och malmförädlingsverk har varit och är en förutsättning för att LKAB ska behålla kon-

kurrenskraften. Det är naturligt att LKABs tillverkningsprocess kräver högeffektiva IT-verktyg. Den utveckling

som nu sker inom främst internet och trådlös teknik är redan idag viktiga delar i LKABs produktionsapparat.
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I mitten av1990-talet kunde dock
LKAB, tillsammans med underleveran-
törer, lösa problemet med att trådlöst
och digitalt föra över data, ljud och bild
så snabbt att fjärrstyrning av rasborr-
ningsaggregat blev möjligt. Lösningen
är baserad på en 3G-liknande mobilte-
lefonteknik. Idag är samtliga rasborr-
ningsaggregat i både Kiruna och Malm-
berget fjärrstyrda.

För att kunna införa fjärrstyrd last-
ning var det nödvändigt att finna lös-
ningen på ännu ett tekniskt problem:
Att navigera en 14 meter lång och 80
ton tung lastmaskin i gruvorterna. Även
detta problem löstes med hjälp av
reflektorer på gruvorternas väggar och
en roterande laser på lastmaskinernas
tak. Med hjälp av denna teknik har
LKAB skapat ett slags lokalt GPS-sys-
tem, där navigering via satelliter ersatts
med reflektorer. Idag rullar fyra förarlö-
sa lastmaskiner automatiskt mellan last-
platser och tippschakt – och de rullar
snabbare än om de haft förare.

Men processautomation handlar inte
bara om fjärrstyrning. LKAB har sedan
många år använt modellbaserade styr-
system för optimering av processtyr-
ningen i förädlingsverken. Bland annat
styrs alla typer av kvarnar på detta sätt.
Modellstyrda kvarnar producerar 5-
10% mera än konventionellt styrda
kvarnar och kvaliteten blir dessutom
jämnare. 

e-handel
LKAB är en råvaruproducent med ett
fåtal kunder spridda över hela världen.
Elektronisk handel, i vanlig mening, är
därför inte ett prioriterat område för
LKAB. Däremot utvecklar LKAB till-
sammans med kunder olika internetba-
serade IT-hjälpmedel, till exempel när
det gäller on-line leveransinformation
och testresultat. Under 2001 kommer
några av LKABs största kunder att få
tillgång till skräddarsydda system som
ger ett mervärde och ökar informations-
utbytet.

För inköp av varor och tjänster är e-
handel av växande betydelse. Inom detta
område deltar LKAB, tillsammans med
övrig processindustri i regionen samt
andra gruvföretag, i projekt som syftar
till att med hjälp av e-handel effektivisera
inköpen.

Lättillgängliga och ändamålsenliga IT-sys-
tem för information stödjer såväl produk-
tionsprocesser som de enskilda medarbe-
tarna i deras arbete. IT-stödet bygger på
två ramverk: Dels användandet av världs-
ledande processinformationssystem, dels
standardsystem för administrativ IT.

Företagets inköp av utrustning och mate-
rial för såväl produktion som administra-
tiva ändamål är rationella, väl samordna-
de och systematiskt utvärderade. Detsam-
ma gäller upphandling av entreprenader
och tjänster. Med hjälp av e-handel sam-
ordnas inköp med övrig processindustri i
regionen samt andra gruvföretag.

LKAB
VISION

IT-lösningar

Avancerade IT-lösningar har varit viktiga delar av LKABs produktionsapparat ända sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom de första fjärrstyrda rasborrningsag-
gregaten och lastmaskinerna.
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Kompetens
LKAB har ett starkt fokus på

kompetensutveckling. Det omfat-

tar allt från den högsta ledningen

som tydligt kräver och följer upp

att alla anställda får en bra möj-

lighet till kompetensutveckling,

till medarbetare som aktivt deltar

i arbetet med att kartlägga både

sitt eget och arbetsplatsens

utvecklingsbehov. 

Välutbildad och engagerad personal är
nyckeln till framgång. Utifrån en med-
arbetarvision finns tydliga strategier för
hur personalarbetet ska utvecklas.

Kompetensförsörjning
Rekrytering och kompetensutveckling
inom LKAB ska styras av företagets
strategiska inriktning, åldersstrukturen
samt omvärldsförändringar – främst den
snabba utvecklingen inom teknik och IT.

Framgångsrika företag har visat att
det finns ett starkt samband mellan
utbildningsnivå och prestation i form av
produktivitet, effektivitet och lönsam-
het. LKAB arbetar därför målmedvetet
med att höja utbildningsnivån i takt
med rekryteringarna. Idag är utbildning
på gymnasienivå ett normalt krav vid

anställning och andelen högskoleutbil-
dade, för närvarande drygt 10%, växer
stadigt.

Kompetensutveckling av de anställ-
da är ett viktigt område. Genom väl
strukturerade modeller ska varje med-
arbetare årligen, tillsammans med när-
maste chef, upprätta en kompetensut-
vecklingsplan. Där beaktas individens
nuvarande kompetensläge såväl som
framtida behov i arbetsuppgifterna. Att
detta område har hög prioritet under-
stryks av det faktum att andelen upprät-
tade kompetensutvecklingsplaner är ett
av måtten i LKABs belöningssystem.
Under 1999 infördes en metod för kom-
petensinventering som ungefär två tre-
djedelar av alla anställda kommer att ha
genomfört innan år 2001 är slut.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning och rekrytering kan ske både lokalt och globalt. Craig Griffith, 31 år, (till höger i bild) är från Australien, och arbetar som sprängtekniker på
Kimit i Kiruna. 
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Ledarskapsutveckling
Ett av de viktigaste verktygen för en
fortsatt framgångsrik utveckling för
LKAB är en väl genomtänkt och mål-
medveten ledarinriktning. En ledarin-
riktning som tydliggör såväl kraven som
utvecklingsutbudet för de olika chefs-
kategorierna har fastställts i företaget.
Årliga programpaket ska säkerställa att
cheferna ges den bästa möjligheten till
utveckling.

Utbildningssamarbete
Samarbetet mellan LKAB och olika
skolor, från högstadieskolor till universi-
tet och högskolor, syftar till ge de stude-
rande en realistisk bild av LKAB och
gruvbranschen och att visa på de spän-
nande arbetsuppgifter som finns.

Ett led i samarbetet mellan industrin
och universiteten är bildandet av det
nya forskningscentrat för gruv- och
mineralindustrin vid Luleå Tekniska
Universitet. Forskningsprogrammet ska
pågå i sex år.

Belöningssystem infört
Den 1 juli 2000 infördes ett belönings-
system i LKAB. Systemet bygger på
utfallet av fem viktiga framgångsfakto-
rer: Kvalitet, engagemang, real kost-
nadssänkning per ton färdig produkt,
kapacitetsutnyttjande och ekonomiskt
mervärde. Belöningssystemet infördes
för att stimulera alla anställda att känna
delaktighet i koncernens utveckling och
på så sätt bidra till ett ökat engagemang
för totalkvalitetsarbetet i LKAB.

Insiktsmätning
I slutet av 2000 genomfördes en Insikts-
mätning i hela företaget. Syftet var att
undersöka samarbetsklimatet i LKAB,
se hur kommunikationen fungerar på de
olika arbetsplatserna samt möjligheter-
na till delaktighet och samarbete med
närmaste chef. Svarsfrekvensen var hög,
cirka 94%. Utvärdering sker under det
första kvartalet i år och ligger sedan till
grund för konkreta handlingsplaner och
åtgärder.

Medarbetarna

LKAB betraktas både externt och
internt som en attraktiv arbetsplats
genom att erbjuda utvecklande
arbetsuppgifter, kontinuerlig kom-
petensutveckling, konkurrenskrafti-
ga anställningsvillkor samt en god
arbetsmiljö. 

Medarbetarna är kund-, kvalitets-
och processorienterade. LKABs
medarbetarskap kännetacknas av
engagemang, ansvar och initiativ.  

LKABs medarbetare är välutbilda-
de. Personlig kompetensutveckling
bedrivs systematiskt och för samt-
liga anställda finns individuella
utvecklingsplaner. 

LKAB
VISION

utveckling

MEDELTAL ANSTÄLLDA

Medeltalet anställda i koncernen
har minskat med cirka 10%
under de två senaste åren.
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ÅLDERSSTRUKTUR

LKAB står inför en generations-
växling inom 5–10 år. Den kom-
petens som försvinner måste
ersättas samtidigt som också
den allmänna utbildningsnivån
ska höjas.
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ANSTÄLLDA FÖRDELADE PÅ FUNKTION

LKABs huvudprocess består av
Marknad och Produktion. Här
arbetar drygt 40% av de anställda.

Dotterföretag 14%

Service 36%

Information, Ekonomi, 
Personal och Marknad 5%

FoU och 
Kvalitet 6%

Produktion 39%
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Ansvar  

LKAB är en processindustri. Råmalmen
som bryts i gruvorna förädlas steg för
steg i en lång avancerad process. De stör-
sta miljöpåverkande faktorerna är den
förändring av landskapet som brytningen
medför, de utsläpp till luft och vatten som
kommer från produktionen, buller och
vibrationer, damningen som främst upp-
står vid upplagshantering samt energiför-
brukningen i verksamheten.

Insatserna på miljöområdet har inne-
burit att LKAB sedan 1980 kunnat öka
både produktionsvolym och förädlings-
grad utan att miljöpåverkan ökat i
samma omfattning – tvärtom har den i
vissa fall minskat. De senaste årens vik-
tigaste miljöåtgärder har varit gasrening
i Kirunas pelletsverk, byggandet av en
ny effektiv malmhamn i Luleå samt
inbyggnaden av PF-lagret i Narvik.

Miljöpåverkan
Förändrad landskapsbild

De stora synliga effekterna på landska-
pet är dagbrotten, gråbergsupplagen
som bildar konstgjorda berg och terras-
seringar samt dammsystemen för gruv-
och processvattnet. 

I Kiruna och Malmberget fylls grå-
bergsupplagen på med sammanlagt nära
10 miljoner ton varje år. Fram till idag
har det totalt deponerats cirka 100 mil-

joner ton gråberg runt berget Kiiruna-
vaaras sluttningar. Den karaktäristiska
terrassprofilen på berget har ansetts
vara så typisk och permanent att den
delvis är kulturminnesmärkt. Gråbergs-
massor används bland annat som bal-
lastmaterial vid betongtillverkning, fyll-
nadsmaterial vid vägbyggen och täck-
material för industriavfall. Dotterföreta-
get KGS använder årligen 2–300.000 ton
gråberg i sin betongproduktion. 

LKAB arbetar för att minska miljö-
effekterna av gråbergshanteringen.
Deponering av gråberg till dagbrottet i
Kiruna upphörde 1998, vilket innebar
en förbättring för de boende i närheten
eftersom damningen minskade. I både
Kiruna och Malmberget fortsätter
utvecklingsprojekten med deponering
av vått och torrt gråberg tillsammans.
Denna metod har visat sig medföra
positiva egenskaper när det gäller stabi-
litet och effektivare markanvändning.
Detta innebär att efterbehandlingsarbe-
tet underlättas och att påverkan på
landskapsbilden blir mindre. Försöken
visar också att urtvättningen av lättlösli-
ga komponenter till vatten – till exem-
pel kväve – påskyndas, vilket också
måste beaktas i den totala utvärdering-
en av tekniken. 

I Kiruna har sjön Luossajärvis södra
del torrlagts. Sjötömningen är nödvän-
dig för att kunna bryta ”Sjömalmen” –
den del av malmkroppen som går in
under sjön. En omfattande tillstånds-
process föregick beslutet och i LKABs
åtagande ingår att minska de synliga
miljöeffekterna. Den torrlagda sjöbott-
nen har bland annat besåtts för att mot-
verka dammbildning och på stora delar
ska örter, buskar och fjällbjörkar plante-
ras. Under 2000 har efterbehandlingsar-
betet bland annat omfattat uppbyggnad
av växtbäddar samt plantering av vege-
tation som är naturlig för regionen.
Efterbehandlingen av området, som
fortsätter de närmaste åren, beräknas
totalt kosta 15 Mkr.

I Malmberget finns ytterligare en
synlig påverkan av gruvbrytningen i form
av den så kallade ”Kaptensgropen” – ett
20 hektar stort markområde där krater-
och trappstegsliknande sättningar och
sprickor bildats. Inom ramen för god-
känd efterbehandlingsplan fylls nu områ-
det igen med gråberg från gruvbrytning-
en. Åtgärderna syftar dels till att stabili-
sera området, dels till att återskapa ett
naturtroget område som smälter in i
omgivningen och som i framtiden kan bli
tillgängligt för allmänheten. Stabilisering-
en syftar till att förebygga ras och därige-
nom även förhindra indirekta negativa
effekter såsom damning och markvibra-
tioner. Igenfyllnaden av Kaptensgropen,
vars volym uppgår till cirka 25 miljoner
kubikmeter, beräknas ta cirka 10 år.

Ett tiotal fastigheter i östra Malmber-
get har drabbats av sprickbildningar
längs en svaghetszon i berggrunden, vil-
ket väckte frågan om ett samband med
gruvdriften. Den utredning som berg-
mästaren vidtog kom fram till att avsänk-
ningen av grundvattnet i området bidra-
git till sättningar i marken. LKAB kom-
mer därför att lösa in samtliga fastigheter
till ett totalt belopp omkring 3 Mkr.

LKAB och miljön

Samhället har ett berättigat krav att moderna industriföretag bidrar till

en hållbar utveckling av den värld vi lever i. Det gäller såväl ekonomin

som den sociala sektorn och miljön. Storskalig brytning och förädling

av järnmalm går inte att bedriva utan påverkan på den omgivande

miljön. LKAB söker begränsa denna miljöpåverkan genom en god

framförhållning och beredskap i miljöarbetet. Det innebär bland annat

att de miljömässiga konsekvenserna av beslut och åtgärder alltid ska

beaktas. LKAB arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling genom

att bland annat leva upp till företagets uttalade miljöambition att inom

rimliga ekonomiska ramar eftersträva de miljömässigt bästa lösning-

arna med hänsyn till människor, natur och omgivning.
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Utsläpp till luft 

Miljöpåverkan måste ses i ett globalt
perspektiv. Pelletisering/sintring sker
nu för tiden i större utsträckning vid
gruvorna, i stället för som tidigare vid
stålverken. En del av utsläppen har
alltså förflyttats från stålverken till
gruvorterna. Pelletstillverkning vid
LKABs gruvor ger totalt sett cirka 8-
10 gånger mindre utsläpp än sintring
vid stålverken. Det beror till stor del
på att den kemiska energin i magne-
titmalmen kan utnyttjas i pelletstill-
verkningen. En ökad användning av
pellets i Europas stålindustri har såle-
des medfört att den totala påverkan
på miljön kunnat minska, eftersom de
gränsöverskridande utsläppen till luf-
ten i kedjan från gruva till färdigt stål
sjunkit kraftigt. 

Idag härrör en stor del av nedfal-
len över Sverige från utsläppskällor
utanför landet. I Lappland kommer
till exempel cirka 90% av det försu-
rande svavelnedfallet från utländska
källor. 

Huvuddelen av LKABs utsläpp till
luft kommer från pelletstillverkningen
som ger upphov till utsläpp av svavel-
dioxid, fluorider, klorider, kväveoxider
samt stoft. Sedan 1980 har LKABs
totala utsläpp av svaveldioxid, stoft
och fluor minskat med över 50%, trots
att pelletsproduktionen under samma
tid mer än fördubblats – från 6 till
nära 15 Mt. Införandet av gasrening i
Kirunas pelletsverk är den främsta
orsaken till de minskade utsläppen.
Under 2000 var de totala utsläppen
per producerat ton pellets följande:
svaveldioxid 118 (130) g, fluorväte 13
(14) g, klorväte 21 (25) g, kväveoxider
165 (204) g samt stoft 134 (105) g.
Utsläppen av koldioxid var 25 (26) kg
per ton pellets.

INSATSER OCH UTSLÄPP I LKABS PRODUKTION

Illustrationen visar den huvudsakliga material- och energibalansen i LKABs produktion 2000.

Förkortningar

SO
2

= Svaveldioxid / HF = Fluorväte / HCl = Klorväte / NOX = Kväveoxider / CO2 = Koldioxid / GWh = Gigawattimme (1.000 MWh)

Restprodukter

- gråberg 10,1 Mt
- anrikningssand 

3,5 Mt

LKABs PRODUKTION

Utsläpp till vatten

Kväve Totalfosfor Spårmetaller

315 ton 691 kg 315 kg

Stoft SO2 HF HCI NOx CO2

2.000 ton 1.760 ton 191 ton 315 ton 2.460 ton 379 kton

Utsläpp till luften

Pellets

14,9 Mt

Fines

5,7 Mt

Överskottsvärme

122 GWh

Råmalm 

33,4 Mt

Sprängämnen

13,2 kton

Tillsatsämnen

- olivin 304 kton
- dolomit 116 kton
- bentonit 85 kton
- kalk 49 kton
- kvartsit 18 kton

Energi

2.854 GWh
(el, olja, kol, drivmedel)

RESURSFÖRBRUKNING, PRODUKTION OCH UTSLÄPP

Insatsvaror 1996 1997 1998 1999 2000

Råmalm (Mt) 32,9 32,9 33,4 30,6 33,4
Sprängämnen (kton) 13,7 14,0 12,3 13,1 13,2
Tillsatsämnen1) (kton) 568 590 590 508 572
Energi2) (GWh) 2.727 2.659 3.053 2.669 2.854
Produkter och restprodukter, mm

Pellets (Mt) 15,1 15,4 15,1 13,0 14,9
Fines (Mt) 6,3 6,5 5,9 5,9 5,7
Restprodukter:

Gråberg (Mt) 10,9 11,5 12,8 11,6 10,1
Anrikningssand (Mt) 3,1 3,4 3,9 3,5 3,5

Tillvaratagen överskottsvärme (GWh) 109 115 93 66 122
Utsläpp till luft

Stoft (ton) 1.500 1.490 1.850 1.355 2.000
SO2 (ton) 1.775 1.900 1.695 1.685 1.760
HF (ton) 200 220 215 183 191
HCl (ton) 385 385 350 330 315
NOx (ton) 3.380 3.200 3.550 2.640 2.460
CO2 (kton) 388 383 381 337 379
Utsläpp till vatten

Kväve (ton) 190 200 250 273 315
Totalfosfor (kg) 295 300 500 398 691
Spårmetaller3) (kg) 194 205 174 177 315

1) Olivin, dolomit, bentonit, kalk och kvartsit
2) El, olja och kol.
3) Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn och As.

och hänsyn
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Utsläpp till vatten

Huvuddelen av processvattnet tas från
dräneringen av gruvorna. Till exempel
pumpas det varje minut dygnet runt
cirka 15 kubikmeter vatten ur Kiruna-
gruvan. Gruv- och processvattnet går
genom stora dammsystem för att mine-
ralpartiklar ska sedimentera. 

Därigenom blir det möjligt att åter-
använda vattnet i processerna. Genom
recirkulerande system återpumpas mer
än 75% av processvattnet till förädlings-
verken. Resten transporteras ut i de
sjöar och älvar som är mottagare av
överskottsvatten. De utsläpp som här
påverkar vattenkvaliteten är främst
kväve, vilket ursprungligen kommer från
de sprängämnen som används i gruvor-
na och som kan medföra igenväxning.
Inom LKAB pågår en utredning som i
första hand syftar till att minska använd-
ningen av sprängämnen samt minimera
förlusten av dessa ämnen. Under 2001
ska de tekniska möjligheterna samt de
ekonomiska och miljömässiga konse-

kvenserna av att minska kväveutsläppen
redovisas till miljödomstolen.

Även gråbergsdeponeringen kan
orsaka utsläpp till vatten. Gråbergsav-
fallets miljöfarlighet beror på två fakto-
rer: innehållet av metaller samt vitt-
ringsbenägenheten. Vid deponeringen
startar vittringsprocesser och om grå-
berget innehåller sulfider (svavelhaltigt
mineral), bildas ett surt metallhaltigt
lakvatten som kan orsaka skador på
miljön. Lyckligtvis innehåller gråberget
från LKABs gruvor relativt låga sulfid-
halter och har dessutom ett kraftigt
överskott av neutraliserande ämnen,
vilka motverkar försurningen. 

Buller och vibrationer

På flera områden i LKABs verksamhet
uppstår buller och vibrationer – till exem-
pel från fläktar, fordon och sprängnings-
arbete. I Svappavaara har LKAB de stör-
sta problemen att klara tillåten bullerni-
vå. De åtgärder som vidtagits under året
har inte givit avsedd effekt, varför buller-

dämpande utrustning kommer att instal-
leras under första halvåret 2001.

Sprängningar i gruvorna orsakar
vibrationer i berggrunden. I vissa områ-
den kan sprängningarna upplevas som
besvärande trots att uppmätta värden
ligger under angivna riktvärden. I Nar-
vik har det tidvis funnits problem med
buller som uppstår vid inbromsning och
start av malmtågen – särskilt nattetid.
Problemet har till stor del åtgärdats
genom att tågen körs på ett mjukare och
mer bullerdämpande sätt. Detta är ett
exempel på hur en förhållandevis enkel
insats kan ge förbättringar för närmiljön.

Damning

Stoftutsläpp eller damning uppkommer
vid malmhanteringen – vid lastning,
lossning, transport och lagring. De stör-
sta miljöproblemen uppstår i hamnan-
läggningarna, vid hantering på uteupp-
lag och när malmdamm från upplag och
skeppslastare blåser omkring vid krafti-
ga vindar. Trots olika åtgärder såsom

LKAB och miljön

UTSLÄPP PER PRODUCERAT TON

Diagrammet visar medelvärden för
pelletsverken i Kiruna, Svappavaara
och Malmberget. Reningsanlägg-
ningarna i pelletsverken har fram-
förallt minskat utsläppen av svavel
och stoft.
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UTSLÄPP TILL LUFTEN

LKABs kapacitetsutbyggnad sker
utifrån stränga miljökrav. Sedan
1980 har utsläppen av stoft, svavel-
dioxid och fluor mer än halverats,
samtidigt som pelletsproduktionen
fördubblats.
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DIFFUS DAMNING I NARVIK

Diagrammet visar nedfallande stoft i Narvik.
Mätningarna är utförda 150–200 meter från
malmlagren i Narviks malmhamn. 

Gällande normvärde, 5 g/m2/30 dygn betraktas
som gräns för acceptabel nedsmutsning i
bostadsområde. De förhöjda värdena under
2000 berodde på ogynnsamma väderför-
hållanden.
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bevattning och inbyggnad, har det varit
svårt att nå resultat som upplevs till-
fredsställande för de närboende vid
hamnarna. Vid rättslig prövning har
LKAB befunnits skadeståndsskyldig till
följd av damningen gentemot boende
vid den gamla hamnen på Svartön i
Luleå. Totalt handlar det om skade-
ståndsbelopp i storleksordningen 7 Mkr.

Sedan 1996 finns en ny effektiv
malmhamn i Luleå. Miljöaspekten spe-
lade en central roll vid lokaliseringen
och utformningen av anläggningen.
Malmhanteringen i den nya hamnen är
till största del inbyggd, vilket inneburit
miljöförbättringar för både de anställda
och omgivningen.

Även i Narvik har åtgärder vidtagits
för att minska stoftutsläppen. En
inbyggnad av lagringsplatsen för pellets-
fines blev klar under 1998. Här sker
också löpande inbyggnad av övriga
dammkällor, som till exempel bandväx-
lingsstationerna.

Det har under en tid varit problem
med damning kring lossningsstationen i
Svappavaara. Länsstyrelsen har därför

begärt att LKAB ska vidta åtgärder för
att minska detta. I ett första steg sker
nu utökad bevattning och saltning av
transportvägarna.

En utredning om damning från
malmtågen ger slutsatsen att LKABs
produkter som blir liggande i naturen
endast har en marginell miljöpåverkan.

Dammsäkerhet

Dammsäkerhet är ett område som fått
stor uppmärksamhet under det gångna
året i samband med de olyckor som
inträffat vid Bolidens gruvor i Spanien
och svenska Aitik. 

LKAB har sedan länge ett omfattan-
de dammsäkerhetsarbete som bland
annat inkluderar konstruktion, drift,
underhåll, tillsyn och beredskapsplan
för eventuella haverier. Samtliga företa-
gets dammar i Kiruna, Malmberget och
Svappavaara är konstruerade med hjälp
av oberoende experter enligt anvisning-
ar från RIDAS (Kraftindustrins riktlin-
jer för kraftföretagens dammsäkerhet).
Extern expertis undersöker anläggning-
arna varje år för att se om något förän-

drat stabiliteten som kräver förstärk-
ningar eller annan åtgärd. Regelbundna
kontroller utförs av LKABs egen perso-
nal. I Malmberget och Kiruna finns dyg-
net runt bemannade styrcentraler och
automatiskt larm för den dagliga tillsy-
nen. I Svappavaara sker den dagliga
övervakningen ännu manuellt men även
här kommer larmet att kopplas till styr-
centralen 2001. 

LKAB genomför löpande åtgärder
för att upprätthålla och förbättra damm-
säkerheten. Företaget bedriver även
utvecklingsarbete för att med nya tekni-
ker minska riskerna i hanteringen. Bland
annat pågår försök med ny deponerings-
teknik och mindre dammar. Tekniken att
blanda grovt och fint avfall kan innebära
att ytterligare höjning av dammvallarna
inte behöver göras i framtiden.  

Efterbehandling

Efterbehandling är en lagstadgad skyl-
dighet där hänsyn ska tas till säkerhets-
mässiga, miljömässiga och estetiska
aspekter. Det kan göras successivt
och/eller efter avslutad drift. LKAB

Landskapsbilden i Kiruna påverkas av LKABs verksamhet. Den karaktäristiska terrassprofilen på berget Kiirunavaaras sluttningar är delvis kulturminnesmärkt. Sjön
Luossajärvis södra del har torrlagts som en del i förberedelserna för att kunna bryta ”Sjömalmen”, den del av malmkroppen som går in under sjön. Stora insatser
görs för att efterbehandla den gamla sjöbottnen.
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samverkar med länsstyrelsen om hur de
långsiktiga efterbehandlingsplanerna
för gruvområdena ska utformas. För
delar av verksamheten på de båda
orterna finns idag godkända planer för
successiv efterbehandling. Några exem-
pel på påbörjade efterbehandlingsåtgär-
der i enlighet med dessa planer är igen-
fyllnad av dagbrott, planerad upplägg-
ning av gråbergsmassor, grässådd och
trädplantering. I vissa fall kan det bli
aktuellt att efterbehandla marken först
långt in på 2000-talet. Den totala kost-
naden för efterbehandling av gruvom-
rådena kan inte fastställas förrän det
finns fullständiga och godkända planer. 

I Luleå förs samtal med kommunen
om efterbehandling av det gamla hamn-
området. Hittills har beslut fattats om
vissa åtgärder på grund av damning från
gamla upplagsytor. Ytterligare efterbe-
handlingsåtgärder är beroende av den

framtida användningen av marken på
området.

Miljöorganisation och ansvar
Verkställande direktören har det över-
gripande ansvaret för miljöfrågorna.
Det operativa ansvaret delegeras till
enhetscheferna och vidare inom respek-
tive enhet. LKABs specialistfunktioner
bistår med sakkunskap och förslag till
riktlinjer för miljöarbetet. 

Specialistfunktionen Yttre miljö
arbetar med rådgivning, söker erforder-
liga tillstånd och kontrollerar att villkor
och lagar efterlevs. Yttre miljö sköter
även provtagningar, utredningar och
rapportering till myndigheter. Kemiska
nämnden tar hand om alla frågor som
rör kemisk-tekniska produkter, till
exempel godkännande av nya produkter
ur miljösynpunkt. Företagshälsovården
arbetar framförallt med förebyggande

åtgärder på arbetsmiljöområdet inom
medicin, teknik och beteendevetenskap. 

LKABs miljökontroll sker enligt
program som är godkända av tillsyns-
myndigheterna. Mätprogrammen omfat-
tar kontroll av såväl utsläpp som miljö-
påverkan och innehåller bland annat
vattenprover, stoft- och gasmätning,
snöprovtagning, buller- och vibrations-
mätning samt anläggningskontroll. En
miljörapport för respektive verksam-
hetsort lämnas årligen till berörda myn-
digheter. 

Miljö- och energifrågorna behandlas
även i olika branschorganisationer.
LKAB är engagerat i Svenska Gruvföre-
ningen och i stålindustrins branschsam-
manslutning Jernkontoret. LKAB stöder
även och deltar aktivt i miljöforskning
inom kompetenscentrat Mimer, knutet
till Tekniska Universitetet i Luleå, samt i
MiMi som är ett forskningsprogram för

LKAB och miljön

Dammsystemen vid LKABs anläggningar i Malmberget bevakas dygnet runt genom ett automatiskt larmsystem. För att ytterligare öka dammsäkerheten pågår bland
annat utvecklingsarbete med ny deponeringsteknik och mindre dammar.
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ENERGIFÖRBRUKNING

Genom effektiviseringar har
energiförbrukningen inte ökat i
samma takt som pelletsproduk-
tionen. 
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att minska miljöeffekterna av gruvavfall.
LKAB är också aktiv medlem i
Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund
som bildats under året. Genom denna
frivilliga organisation skapas bättre möj-
ligheter att få en helhetsbild av tillstån-
det i vattendragen. Kommuner, företag
och andra intressenter som har sin verk-
samhet inom förbundets område får här-
igenom också en gemensam plattform
att verka utifrån.

Energiförbrukning
LKABs verksamhet är energiintensiv
och med drygt 1% av Sveriges totala
elförbrukning är företaget en av landets
största elkonsumenter. Under den
senaste tioårsperioden har energiför-
brukningen per ton producerad och för-
ädlad järnmalm minskat avsevärt. Sam-
tidigt har det skett en omfördelning av

nyttjade energikällor, varvid främst för-
brukningen av olja minskat.

Det dominerande järnmineralet i
LKABs gruvor är magnetit som har den
fördelen att energi frigörs under sin-
tringsprocessen – något som LKAB
utnyttjar vid pelletstillverkningen. Nästan
70% av den värmeenergi som behövs
under processen kommer från järnmal-
men. De flesta andra pelletsproducenter
i världen utgår från malmråvaran hema-
tit. Denna kräver högre energitillförsel
vid förädlingen, vilket ger en slutlig olje-
förbrukning på omkring 15 liter per ton
färdig produkt. Som jämförelse förbrukar
LKABs pelletsverk i Malmberget endast
5,5 liter olja per ton pellets, med 10%
inblandning av hematit i rågodset.

Sedan 1991 har LKABs totala
energiförbrukning per ton producerad
pellets minskat med nära 15%. Även

de direkta energikostnaderna har redu-
cerats. Under tioårsperioden har ener-
gikostnadens andel av de totala rörel-
sekostnaderna minskat från 13% till
11%. De senaste två åren har energi-
kostnaden per ton färdig produkt varit
cirka 22 kronor. 

Några av de viktigaste åtgärderna i
energieffektiviseringen har varit instal-
lationen av avgaspannor i pelletsverken
som reducerat energiförbrukningen
samt övergången från olja till lågsvavligt
kol. Sänkta energiskatter har också
bidragit till de lägre kostnaderna liksom
att gruvventilationen förbättrats.

I Kiruna tar LKAB tillvara överskotts-
värme från pelletsprocessen för uppvärm-
ning i de egna anläggningarna. En viss del
slussas dessutom ut i kommunens fjärrvär-
mesystem – varje år ungefär motsvarande
1 000 normalvillors uppvärmningsbehov.

Genom ett systematiskt förbätt-
ringsarbete har bränsleekono-
min i pelletsverken blivit allt
bättre. 
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågorna är högt prioriterade
inom LKAB. Ett målmedvetet och sys-
tematiskt förebyggande arbete har i
stort sett halverat antalet olycksfall
sedan 1990. Bland annat har LKAB
framgångsrikt arbetat med utbildning
för att öka riskmedvetenheten. En
bidragande faktor har också varit att
ansvaret delegerats och flyttats ut i orga-
nisationen. Genom att denna förstärkts
med arbetsmiljötekniker har internkon-
trollen etablerats nära vardagsverksam-
heten. Dessutom har naturligtvis den
ökade automatiseringen och fjärrstyr-
ningen medfört minskad riskexponering.

Jämfört med annan processindustri
har LKAB idag både färre arbetsolyck-
or och lägre sjukfrånvaro till följd av
olycksfall. Särskilt notabel är den låga
olycksfallsfrekvensen under jord. Den
målmedvetna satsningen på utbildning
fortsätter. Bland annat pågår en tvåda-
garsutbildning för samtliga koncernens

anställda. Visionen är att antalet olycks-
fall och arbetsskador ska ner så nära
noll som det bara är möjligt. Målsätt-
ningen för 2001 är att antalet olycksfall
med sjukfrånvaro ska understiga 5 per
en miljon arbetstimmar. Utfallet för
2000 var 13,6 olycksfall.

Det förebyggande arbetet intensifie-
ras nu också när det gäller brandsäker-
het. LKAB har i samarbete med Gruv-
industrins arbetsmiljökommitté Gramko
anställt en brandingenjör. Denne ska
under två år inventera verksamheten
och kartlägga alla risker ur brandsäker-
hetssynpunkt. 

Helhetssyn viktig

En viktig del i det inre miljöarbetet är
att mäta och kontrollera hur verksamhe-
ten påverkar människan. Kontinuerligt
mäts faktorerna avgaser, buller, damm,
radon och dieselavgaser/spränggaser.
Även långtidsstudier genomförs och
LKAB har bland annat byggt upp en

omfattande databas när det gäller mät-
ningar av det cancerframkallande ämnet
radon. Materialet innehåller unika mät-
serier om förhållandet människa/miljö
och används i olika forskningsprojekt.

Teknikutvecklingen spelar en stor
roll för arbetsmiljön, inte minst på
grund av de speciella arbetsförhållan-
den som råder under jord. I takt med
att de fysiska problemen minskar,
ändrar arbetsmiljöinsatserna inriktning.
Områden som mental och medicinsk
hälsa, friskvård, relationer på arbets-
platsen, förändringsoro och stress får
allt större uppmärksamhet. Genom ett
nära samarbete mellan organisationen,
arbetsmiljöteknikerna och företagshäl-
sovården eftersträvas en helhetssyn på
människan i arbetsmiljön. Arbetsplats-
utredningar, med analys av sjukdomar,
arbetsskademönster, frånvaro, personal-
omsättning m m, omsätts i utbildnings-,
informations- och förändringsinsatser.

LKAB och miljön

ARBETSOLYCKOR

(Kiruna och Malmberget)

Genom ett målmedvetet och
systematiskt förebyggande
arbete har det totala antalet
olycksfall halverats sedan 1991. 
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LKAB har en sjukfrånvaro som
är lägre än genomsnittet för
svensk industri. Arbetsmiljöfrå-
gor har hög prioritet i företaget.
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Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är högt priorite-
rade – i både fysiskt och psykosoci-
alt avseende. Ett systematiskt före-
byggande arbete har reducerat
antalet olycksfall och arbetsskador
till noll. 

LKAB
VISION
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Miljökrav idag – 
och i framtiden
LKABs kapacitetsutbyggnad har skett
utifrån stränga miljökrav där gasrening i
pelletsverken i Kiruna varit en av de
viktigaste miljöinsatserna. Samma
reningskrav har ställts i det tillstånd
som LKAB erhållit för anläggande av
ett nytt pelletsverk i Malmberget. I
dagsläget finns dock inget beslut om
någon sådan utbyggnad av pelletskapa-
citeten.  

Miljöarbetet inom LKAB måste vara
framåtblickande och inriktas på att
företaget också ska kunna leva upp till
framtida, skärpta miljökrav. Inför varje
större investeringsbeslut måste miljö-
konsekvenser och -åtgärder beaktas. I
detta sammanhang är miljökonsekvens-
beskrivningarna av central betydelse.
Dessa tas fram på ett tidigt projekte-
ringsstadium inför investeringar samt
vid olika miljöprövningar. Förutom pla-
neringsfördelar bidrar miljökonsekvens-
beskrivningarna till en tydligare bild av
verksamhetens miljöpåverkan, ändamåls-
enliga miljösatsningar och långsiktig
kunskapsuppbyggnad.

LKABs miljöpolicy i korthet

– LKABs verksamhet och produkter ska kän-

netecknas av hänsyn till människa och miljö.

– Miljöarbetet grundas på sammanvägning av

vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt

möjligt och ekonomiskt rimligt.

– LKAB eftersträvar en säker och stimuleran-

de arbetsmiljö som präglas av respekt för och

tillit till individen.

– Fastställda krav är minimikrav. Därutöver

eftersträvas aktivt förbättringar av hälsa och

miljö inom ekonomiskt försvarbara ramar.

– Framgångsrikt miljöarbete kräver ekonomis-

ka resurser som skapas genom nya och effek-

tivare former för verksamheten. Produkterna

ska utvecklas så att de ger konkurrensförde-

lar i kundernas stålframställning och miljö.

– Verkställande direktören har övergripande

ansvar för miljöfrågorna. Huvudansvaret för

det löpande miljöarbetet har enhetscheferna.

Varje enskild medarbetare ska visa person-

ligt ansvar för hälsa och miljö. Alla ska följa

instruktioner och rutiner och vara uppmärk-

samma på, och rapportera, risker.

– LKAB eftersträvar ett systematiskt arbets-

miljöarbete av hög kvalitet. Risken för stör-

ningar och haverier som kan påverka män-

niska och miljö ska uppmärksammas så att

förebyggande åtgärder kan vidtagas.

– Inför investeringsbeslut belyses miljöfrågor-

na. Ny teknik värderas med hänsyn till

arbetsmiljö och miljöskydd. Investeringar

som innebär mindre belastning på människa

och miljö ska prioriteras framför i övrigt lik-

värdiga alternativ.

– LKABs miljöplanering är långsiktig och föl-

jer utvecklingen av miljöfrågorna. LKAB ska

ha goda kunskaper och bidra till utveckling-

en inom miljöområdet i företaget och i bran-

schen samt medverka i myndigheternas

utredningar.

– Attityden ska kännetecknas av öppenhet och

saklighet. De anställda ska ges rätt miljöut-

bildning och allmänheten informeras om mil-

jöfrågor av betydelse.

Ingående kunskaper om malmbasen är en grundläggande förutsättning för en rationell gruvdrift.
Inom LKAB pågår idag flera forskningsprojekt som syftar till att förbättra utbytet. 
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Tio år i  Tioårsöversikt

Mkr där ej annat anges 1991 1992

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning 3.704 3.510

Bruttoresultat1) – –

Rörelseresultat 191 106

Resultat från finansiella poster 352 293

Resultat efter finansiella poster 543 399

Årets nettoresultat 567 284

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 2.748 2.914

Varulager 412 434

Övriga omsättningstillgångar 4.895 5.085

Summa tillgångar 8.055 8.433

Eget kapital 6.146 6.330

Minoritetsintresse 13 16

Avsättningar för pensioner m m 1.029 1.124

Långfristiga skulder 260 250

Kortfristiga skulder 607 713

Summa eget kapital och skulder 8.055 8.433

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflöde före investeringar 690 873

Årets kassaflöde –323 288

Investeringar 436 464

LÖNEKOSTNADER

Löner 753 758

Sociala kostnader 321 299

Totalt 1.074 1.057

MEDELTAL ANSTÄLLDA 3.439 3.357

KVANTITETER (Moderbolaget)

Produktion, Mt 18,6 19,0

Leveranser, Mt 18,6 18,7

Lager 31/12, Mt 1,8 2,2

NYCKELTAL2)

Vinstmarginal, %

– Koncernen 20,4 18,1

– Järnmalmsverksamheten 7,0 5,5

Avkastning på totalt kapital, %

– Koncernen 9,8 8,2

– Järnmalmsverksamheten 7,5 5,4

Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,2 8,7

Avkastning på eget kapital, % 9,7 4,5

Soliditet, % 76,5 75,2

Självfinansieringsgrad, ggr 2,2 1,5

1) Redovisas fr o m 1996 till följd av den nya Årsredovisningslagen.
Uppgifter för tidigare år ej tillgängliga.

2) Avser koncernen om annat inte anges. 

För att uppnå jämförbarhet mellan åren har uppgifterna räknats om 
enligt gällande redovisningsprinciper.

För definitioner se omslagets bakre flik.

NETTOOMSÄTTNING

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

00999897969594939291

Mkr

RÖRELSERESULTAT

–500

–250

0

250

500

750

1.000

00999897969594939291

Mkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

OCH AVKASTNING

–300

0

300

600

900

1.200

1.500

00999897969594939291

Mkr %

–5

0

5

10

15

20

25

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat efter finansiella poster, Mkr

LKABs nettoomsättning påverkas
av volym och pris. Under 2000
ökade leveranserna med 13% och
priserna steg med 7%. LKABs
strategi är att utjämna volym- och
konjunktursvängningar bland
annat genom långsiktiga kund-
relationer. 

På grund av hög kapitalbindning
och stor andel fasta kostnader får
ändringar i leveransvolymen stora
effekter på resultatet. Under 1999
drabbades LKAB av både minska-
de volymer och sänkta priser. Fullt
kapacitetsutnyttjande och kost-
nadseffektivitet är avgörande fak-
torer för lönsamheten.

Lägre volymer och sänkta priserna
innebar att 1999 blev LKABs första
förlustår sedan 1982. Finansverk-
samhetens betydelse för resultatet
har successivt minskat under
1990-talet – i takt med att likvida
medel använts till investeringar i
rörelsen. 
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Det positiva kassaflöde som gene-
rerats i rörelsen har bland annat
använts för att finansiera de stora
investeringarna under 1990-talet.
Under 2000 lånade LKAB dessut-
om ut 115 Mkr till Banverket för
uppgradering av Malmbanan.

De senaste tio åren har LKAB
genomfört investeringar för mer
än 10 miljarder kronor. När de
pågående projekten fullföljts,
bland annat byte till nya lok och
vagnar på Malmbanan, väntar en
lugnare investeringstakt. Avskriv-
ningarna kommer att öka till när-
mare 1 miljard kronor om några
år.
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Avskrivningar
Investeringar

Genomsnitt

1991–2000 1996–2000

19,6 14,2

7,6 8,1

8,6 6,6

6,6 6,6

9,9 8,0

7,5 5,7

74,7 73,8

1,3 1,2

sammandrag
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

3.445 3.349 4.354 4.655 5.096 5.129 3.985 4.882

– – – 845 1.189 1.106 94 732

170 148 485 422 794 647 –448 473

438 1.208 435 519 412 313 204 118

608 1.356 920 941 1.206 960 –244 591

517 1.143 657 670 858 672 –239 413

3.768 4.772 5.688 5.845 6.454 7.008 7.170 7.300

281 411 444 573 475 585 675 707

5.022 4.835 4.400 4.636 4.707 4.612 3.805 4.012

9.071 10.018 10.532 11.054 11.636 12.205 11.650 12.019

6.776 7.566 7.928 8.175 8.605 8.882 8.412 8.593

20 24 22 147 156 154 34 41

1.191 1.450 1.563 1.725 1.917 2.210 2.278 2.286

280 206 96 24 17 5 96 66

804 772 923 983 941 954 830 1.033

9.071 10.018 10.532 11.054 11.636 12.205 11.650 12.019

1.136 1.507 634 1.088 1.673 1.627 738 1.289

–61 –259 –898 –877 –14 104 –501 –41

1.159 1.283 1.162 1.629 1.212 1.358 1.110 943

768 805 891 897 981 1.036 957 991

301 306 380 463 543 573 553 484

1.069 1.111 1.271 1.360 1.524 1.609 1.510 1.475

3.334 3.358 3.432 3.379 3.524 3.568 3.279 3.210

18,7 19,9 21,7 21,3 21,9 20,9 18,9 20,6

20,1 19,4 21,4 20,6 22,9 20,3 18,4 20,8

0,9 1,5 1,8 2,1 1,0 1,7 2,0 1,7

22,9 40,6 23,3 20,8 23,2 19,1 –4,9 12,8

5,4 5,0 13,0 16,5 16,3 12,7 –12,4 7,2

9,5 15,1 10,3 9,4 11,0 8,5 –1,7 5,7

4,9 3,9 11,4 12,9 12,3 8,9 –6,4 5,2

10,5 17,4 12,1 11,1 13,3 10,5 –2,2 7,2

7,9 15,9 8,5 8,3 10,2 7,7 –2,8 4,9

74,9 75,8 75,5 75,3 75,3 74,0 72,5 71,8

0,8 1,3 1,2 0,9 1,5 1,4 0,6 1,6
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BokslutFörvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Luossa-

vaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) får härmed

avge årsredovisning och koncernredovisning för

verksamheten under 2000.

Ägarstruktur
LKAB är helägt av svenska staten. 

Marknadsöversikt
Stålmarknaden

Världens råstålsproduktion nådde en ny rekordnivå under
2000. Produktionen uppskattas till 846 Mt, vilket är 7,4%
högre än 1999. Produktionshöjningar noterades i alla delar av
världen med de största procentuella ökningarna i Sydamerika,
Ryssland, Mellanöstern, Indien och Japan. Kina behöll sin
plats som det största producentlandet, medan Japan gick om
USA som det näst största. 

Inom EU, LKABs huvudmarknad, var efterfrågan på stål
god med undantag för Storbritannien, där det starka brittiska
pundet hade en negativ effekt. Under första halvåret 2000 sked-
de en lageruppbyggnad, som mot slutet av året övergick i en viss
lagerminskning och flera europeiska stålproducenter minskade
då produktionen. I slutet av året vinstvarnade några av LKABs
europeiska kunder på grund av att såväl priser som orderingång
försämrades snabbare än väntat. Lagerjusteringen väntas dock
bli begränsad och upphöra under första halvåret 2001.

I februari 2001 offentliggjordes planerna på en fusion mel-
lan franska Usinor, luxemburgska Arbed och spanska Acera-
lia. Det skulle, om fusionen godkänns från konkurrenssyn-
punkt, bli världens största stålföretag med en årlig råstålspro-
duktion omkring 45 Mt.

Direktreduktionsmarknaden utvecklades starkt – förutom i
Nord- och Mellanamerika. Produktionen av järnsvamp i de
tolv länder som rapporterar till IISI uppgick till 31,9 Mt, vilket
är 13,2% högre än 1999. Alltför många länder står dock utan-
för statistiken för att den ska kunna vara ett riktmärke för
världsproduktionen. I Saudiarabien och Libyen, två viktiga
kundländer för LKAB, ökade järnsvampsproduktionen med
32 respektive 14%.

Flera järnsvampsproducenter i bl a USA, Mexiko och
Venezuela tvingades av marknadsskäl att ställa av direktre-
duktionsverk under andra halvåret. Som en konsekvens härav
minskade efterfrågan på DR-pellets i dessa länder, och en
följd för LKAB blev en tillfällig förlust av leveranser till USA.

Järnmalmsmarknaden

Den kraftiga ökningen av världens råstålsproduktion bidrog
till att även världshandeln med järnmalm slog nytt rekord
2000. Enligt branschbedömningar uppgick den totala sjöburna
järnmalmshandeln till 455 Mt, en ökning med nära 11% jäm-
fört med 1999. Av denna importökning svarade Japan och
Kina för mer än hälften. Den sammanlagda järnmalmsimpor-
ten till de fyra länderna Japan, Kina, Sydkorea och Taiwan
bedöms ha ökat med 32 Mt eller 14%. Därtill ökade järn-
malmsimporten till Europa med omkring 9 Mt, varav enbart
Tyskland svarade för 6 Mt.

De flesta järnmalmsexportörer ökade leveranserna och
många noterade rekordförsäljningar. Kraftigast ökade järn-
malmsexporten från Australien – här med nära 17 Mt eller 
10%. Även Brasilien ökade sin export med uppskattningsvis 
8 Mt eller 4%. 

De ökade leveranserna, högre priser och en gynnsam kurs-
utveckling på den egna valutan i förhållande till US-dollar

Förvaltningsberättelse*
Org nr 556001-5835

* Förvaltningsberättelsen omfattar även de kommentarer som finns i anslutning till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser, se sidorna 55, 57 och 59.
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medförde att järnmalmsleverantörerna noterade avsevärt för-
bättrade resultat. 

Den kraftiga konsolidering som ägde rum inom främst den
europeiska stålindustrin under andra hälften av 1990-talet,
följdes 2000 av en kraftig omstrukturering inom järnmalmsin-
dustrin. Motiven för järnmalmsproducenterna var främst att
stärka marknadspositionen och bibehålla förhandlingsstyrkan
gentemot de allt starkare köparna, men också att få tillgång
till malmreserver och uppnå kostnadssänkande synergieffek-
ter. Till de största affärerna under året hörde CVRDs förvärv
av Samitri – en budgivning som även LKAB deltog i - samt
Rio Tintos förvärv av North.

Återhämtningen på marknaden har fått flera pelletsprodu-
center att gå vidare med investeringar i ny pelletskapacitet.
Om de fullföljs, väntas de planerade kapacitetsökningarna
sammantaget medföra att exportutbudet av pellets de närmas-
te tre åren ökar med omkring 20% eller 20 Mt, varav minst
hälften DR-pellets.

Prisförhandlingar för 2001

Något resultat av årets prisförhandlingar väntas inte förrän
tidigast i mars 2001. Ännu i februari ansågs förutsättningarna
för prisökningar på järnmalm vara goda. Mot bakgrund av den
starka järnmalmsmarknaden och stålproduktionen i världen
ansågs höjningar omkring 5% realistiska. Till malmsäljarnas
favör talade att det i Japan inte fanns några reella tecken på
avmattning i stålkonjunkturen, trots de japanska stålföreta-
gens varningar om minskad produktion.

LKABs leveranser
LKABs leveranser för året uppgick till 20,8 (18,4) Mt, vilket
var 13% högre än 1999. Leveranserna av pellets steg till 14,1

(12,2) Mt, motsvarande 68 (66)% av de totala leveranserna.
Efterfrågan var stark och det var produktionen som begränsa-
de leveransmöjligheterna. 

Till exportländer levererades 16,3 (13,6) Mt. Av exporten
gick 11,0 (10,3) Mt till EU-länder. På hemmamarknaden avsat-
tes 4,5 (4,8) Mt. De totala lagren sjönk under året från 2,0 till 
1,7 Mt.

Järnmalmsproduktionen
Under året producerade LKAB totalt 20,6 (18,9) Mt färdiga
produkter, varav Kiruna producerade 13,8 (11,8) Mt och
Malmberget 6,8 (7,1) Mt. Av den totala produktionen utgjorde
pellets 14,9 (13,0) Mt eller 72 (69)%. 

Det goda marknadsläget har inneburit att LKAB eftersträ-
vat maximal produktionsvolym hela året. Dessvärre inträffade
några händelser som ledde till produktionsstörningar. I maj
utbröt en brand i Svappavaara pelletsverk och produktionen
stoppades i 24 dygn, vilket orsakade ett produktionsbortfall på
0,3 Mt pellets. Kostnaderna till följd av branden täcks av för-
säkringar. I Malmberget, där den nya huvudnivån på 1.000
meter togs i drift i februari, medförde övergången en del pro-
duktionsstörningar i gruvan. En veckolång strejk, som berörde
över 80.000 norska LO-medlemmar stoppade verksamheten
vid LKABs hamn i Narvik i början av maj. De inträffade pro-
duktionsstörningarna fick dock inga effekter på avtalade leve-
ranser och ingen kund blev lidande till följd av produktions-
stoppen.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick till 943 (986) Mkr. I belop-
pet ingår 184 Mkr som avser den nya huvudnivån i Malmber-
get och 50 Mkr som avser fortsatta förberedelser för brytning
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av Kirunamalmens norra del, den så kallade Sjömalmen. Den
nya nivån som anläggs i Malmbergsgruvan togs delvis i drift
under april.

Investeringar i nya lok och vagnar beräknas uppgå till cirka
1,5 miljarder kronor. Av dessa har hittills 247 Mkr utbetalats.

Forskning och Utveckling
Under 2000 satsade LKAB 93 (118) Mkr, motsvarande cirka
3% av omsättningen, på forskning och utveckling. Verksam-
heten omfattar de fyra områdena gruvteknik, mineralteknik,
metallurgi och processtyrning. De övergripande målen är att
utveckla nya produkter med högt kundvärde samt kvalitets-
och kostnadseffektiva processer. 

Under året har arbetet främst varit inriktat på att ta fram
nya pelletsprodukter. En ny masugnspellets har marknadsin-
troducerats. Den är i första hand anpassad för LKABs kunder
på kontinenten som använder pellets och sinter från flera leve-
rantörer. Framgångsrika försök har även gjorts med en ny
masugnspellets avsedd för masugnar som använder 100% pel-
lets liksom med en förbättrad DR-pellets. Dessa produkter
beräknas bli  introducerade på marknaden under 2001. Pilot-
masugnen har varit ett ovärderligt hjälpmedel i produktut-
vecklingsarbetet. 

Åtgärdsprogram
Det åtgärdsprogram som initierades under 1999, med fokus på
förbättrad kostnadseffektivitet, har fortsatt med hög intensitet.
Under 1999 och 2000 uppgick de totala kostnadseffektivise-
ringarna till 377 Mkr. Effekten för 2000 motverkades dock av
ökade kostnader i andra delar av verksamheten, såsom schakt-
renoveringar och ökad tillredning. 

Belöningssystem 
Vid halvårsskiftet 2000 infördes ett belöningssystem för alla
anställda inom LKAB-koncernen. Systemet – som utformats
enligt ägarens riktlinjer för incitamentsprogram – baseras på
faktorerna kvalitet, engagemang, real kostnadssänkning per

ton färdig produkt, kapacitetsutnyttjande och ekonomiskt
mervärde (EVA). Belöningen är maximerad till 20.000 kronor
per år och heltidsanställd.

Utfallet av belöningssystemets första sex månader blev
3.711 kronor per heltidsanställd, vilket totalt är cirka 16 Mkr
inklusive sociala avgifter. 

Säkrade elleveranser
LKAB är en av Sveriges största elkonsumenter och svarar för
drygt 1% av landets elförbrukning. Tillgång till säker och billig
elkraft är av stor strategisk betydelse för den framtida konkur-
renskraften. Genom ett långsiktigt energiavtal med Vattenfall
1998 har LKAB säkrat elleveranserna till ett på förhand
bestämt pris.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken i moderbolaget och i ett svenskt dotterföretag. Tre till-
stånd avser storskalig gruvhantering och anläggningar för för-
ädling av järnmalmsprodukter. De största miljöpåverkande
faktorerna är den förändring av landskapet som brytningen
medför, de utsläpp till luft och vatten som kommer från pro-
duktionen, damning, buller och vibrationer samt energiför-
brukningen i verksamheten.

Två tillstånd avser hantering av järnmalmsprodukter och
bindemedel vid hamnanläggningar. Dessa verksamheter påver-
kar den yttre miljön främst genom stoftutsläpp och damning.

Två tillstånd avser brytning av tillsatsmedel till malmföräd-
lingen. Dessa verksamheter påverkar miljön genom landskaps-
förändring, utsläpp till luft och vatten och genom buller. Bola-
gets beroende av dessa två verksamheter är ringa. Den till-
ståndspliktiga produktionen i ovannämnda verksamheter sys-
selsätter flertalet av moderbolagets kollektivanställda. Två till-
stånd avser dotterbolaget Kimit ABs tillverkning av spräng-
ämnen.  Denna verksamhet påverkar den yttre miljön i huvud-
sak genom utsläpp av kväveföreningar till kommunala
avloppsledningsnät.

Förvaltningsberättelse
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Styrelsens arbetsordning  
Styrelsen består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman
samt tre ledamöter, med tre suppleanter, utsedda av de anställ-
da. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Andra tjänste-
män deltar i styrelsens sammanträden som föredragande eller
i administrativa funktioner. Styrelsen har en utomstående
jurist som ständig sekreterare. I samband med bolagsstämman
i juni 2000 avgick ordinarie styrelseledamoten Olof Lund och
ersattes av Lars-Åke Helgesson.

Under verksamhetsåret 2000 hölls 5 (4) ordinarie och 2
extra styrelsesammanträden. Fem styrelsemöten är det norma-
la antalet per år sedan företaget från och med 2000 övergått
till kvartalsrapportering. Sammanträdena följer en fastställd
föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av
information och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsord-
ning styrelsen följer. Normalt är årets första ett årsboksluts-
sammanträde då även LKABs revisor deltar, det andra ett
strategimöte kombinerat med delårsbokslut, det tredje avser
halvårsbokslutet, det fjärde en allmän bedömning av förutsätt-
ningar inför kommande års budgetarbete samt delårsbokslut
för tredje kvartalet och det femte en genomgång av komman-
de års budget och investeringar samt marknadspresentation. I
samband med styrelsens budgetbehandling tas ställning till
koncernens totala investeringsbudget. Styrelsen fattar därvid
beslut beträffande beslutsramar samt förbrukningsramar både
vad avser moderbolaget och dotterföretagen, vilka investering-
ar styrelsen vill få tillfälle att senare diskutera och fatta beslut
om samt vilka investeringar som styrelsen delegerar till kon-
cernchefen för beslut. 

Styrelsen har utsett en valutakommitté bestående av fem
ledamöter från styrelsen, en facklig representant och två tjän-
stemän. Dess uppgift är att utarbeta riktlinjer för och närmare
följa LKABs långsiktiga valutapolicy. Inom styrelsen finns
även en kompensationskommitté bestående av tre ledamöter
som fastställer principer och ramar för koncernledningens
löner och villkor.

Styrelsens instruktion och arbetsordning ses över och fast-
ställs varje år.

Framtidsutsikter
Marknadsutsikterna inför 2001 är svårbedömda. I slutet av
2000 kom de första tecknen på en global konjunkturavmatt-
ning. Sammantaget väntas tillväxten bromsa upp avsevärt i
USA, medan avmattningen i Europa antas bli mildare och i
Japan endast marginell.  

Till följd av lagerjusteringar i stålindustrin bedöms världens
råstålsproduktion komma att minska med cirka 1% under
2001. Järnmalmsproducenterna har överlag låga lagernivåer
och de flesta är utsålda vid ingången av året. 

Orderläget för LKAB har varit gott under årets första
månader. En viss försvagning i efterfrågan har dock märkts
mot slutet av första kvartalet.

Koncernens resultat 2000, Mkr
Resultat efter

Netto- Rörelse- finansiella 

omsättning resultat poster

Moderbolag 4.742 392 516

Fastighets AB Malmfälten 103 5 3

Kimit AB 168 33 36

AB Kiruna Grus & Stenförädling
(koncernen) 158 26 29

Minelco AB (koncernen) 145 8 11

Malmtrafik i Kiruna AB 
(koncernen) 467 9 5

Övriga koncernföretag 55 2 3

Elimineringar –956 –2 –12

Koncernen 4.882 473 591
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Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2000 1999 2000 1999

Nettoomsättning 1 4.882 3.985 4.742 3.777

Kostnad för sålda varor –4.150 –3.891 –4.190 –3.853

Bruttoresultat 732 94 552 –76

Försäljningskostnader –80 –63 –57 –38

Administrationskostnader –218 –255 –191 –223

Forsknings- och utvecklingskostnader –93 –118 –84 –108

Jämförelsestörande poster – –123 – –123

Övriga rörelseintäkter 350 200 313 172

Övriga rörelsekostnader –218 –183 –141 –100

Rörelseresultat 2, 3 473 –448 392 –496

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 11 14

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar 5 22 22 27 29

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 6 176 221 171 221

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –80 –39 –85 –42

Resultat efter finansiella poster 591 –244 516 –274

Bokslutsdispositioner 8 –156 95

Resultat före skatt 591 –244 360 –179

Skatt på årets resultat 9 –169 11 –100 –

Resultat efter skatt 422 –233 260 –179

Minoritetsandel i årets resultat –9 –6

Årets resultat 413 –239 260 –179

NETTOOMSÄTTNING

LKAB-koncernens nettoomsätt-
ning steg med cirka 23% under
2000. Orsaken var en kombina-
tion av ökad leveransvolym och
höjda priser.
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KOSTNADSSTRUKTUR

Koncernens kostnader ökade
med knappt 3% under 2000.
Personalkostnaderna sjönk
medan energikostnader och
avskrivningar ökade.
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RESULTAT

LKAB-koncernens resultat blev
återigen positivt 2000. Ökade
leveranser och prishöjningar lig-
ger bakom resultatförbättringen.
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Rörelseresultat
Koncernens nettoomsättning ökade
med cirka 23% eller 897 Mkr och blev
4.882 (3.985) Mkr. Exporten svarade för
cirka 76%, vilket är 4 procentenheter
högre än föregående år. Marknadspriset
på järnmalm för LKABs hela produkt-
sortiment ökade med drygt 7% i US-
dollar jämfört med 1999. Utöver högre
priser förklaras omsättningsökningen
huvudsakligen av högre leveransvolym
med 2,4 Mt. Rörelseresultatet förbättra-
des med 921 Mkr.

Kostnader som belastat rörelseresul-
tatet är:

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Personal-
kostnader 1.377 1.514 1.200 1.303
Material m m 678 675 748 724
Energi 524 457 474 399
Transporter 74 53 490 453
Avskrivningar 920 838 830 740
Övrigt 1.186 1.096 921 826

Totalt 4.759 4.633 4.663 4.445

Personalkostnaderna har reducerats
med återbäring från SPP med 88 Mkr. 

De högre transportkostnaderna för
moderbolaget förklaras i huvudsak av
högre leveransvolymer.

Avskrivningarna ökade med cirka
10% till följd av senare års investerings-
program. Under en sjuårsperiod har
avskrivningarna ökat med 177% eller
590 Mkr. I takt med att investerings-
programmet fullföljs kommer avskriv-
ningarna att öka ytterligare – till närm-
are 1 miljard kronor årligen om ett par
år. I posten Övrigt, som i huvudsak

utgörs av köpta tjänster, ingår utrange-
ringar/reparationer av schakt i Kiruna
och utrangeringar/kostnader vid branden
i Svappavaara med sammanlagt 63 Mkr.

Ökningen av Övriga rörelseintäkter
avser i huvudsak försäkringsersättning
för branden i Svappavaara.

Finansnetto
Koncernens resultat från finansiella
investeringar uppgick till netto 118
(204) Mkr. Avkastningen från förvalt-
ningen av likvida medel blev 162 (196)
Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig
förräntning på 5,8 (6,5)%. Periodiserade
valutaterminsavdrag/-påslag ingår med
–31 (9) Mkr. 

Skatt
Moderbolagets skattekostnad har
beräknats till 100 Mkr. Skatt för övriga
koncernbolag uppgick till 23 (17) Mkr
och uppskjuten skatt på bokslutsdisposi-
tioner ingick med 46 (–28) Mkr.

Minoritetsandelar
Minoritetsandelar finns i AB Kiruna
Grus & Stenförädling (45%) och 
G-Drill AB (40%).

Valutasäkringar
LKAB är exponerat för valutakursför-
ändringar eftersom försäljningen sker i
US-dollar. I syfte att skydda företaget
mot en alltför låg dollarkurs samt i möj-
ligaste mån eliminera de olägenheter
som en fluktuerande dollarkurs utgör,
har LKAB under 1990-talet termins-

säkrat betydande delar av beräknade
inflöden av dollar enligt ett rullande
femårsprogram som omfattar flöden till
och med 2003. Säkringsåtgärderna har
vidtagits för att skydda lönsamheten i
LKABs omfattande investeringspro-
gram under 1990-talet. När nu investe-
ringarna långsiktigt minskar i omfatt-
ning har också säkringsåtgärderna trap-
pats ner. Numera säkras intäkterna
endast ett år framåt i tiden.

Den genomsnittliga dollarkursen för
LKAB under 2000 där terminssäkringar
av US-dollar och avistakursen på
samma valuta sammanvägts blev 7,43
(7,29) kronor/US-dollar. Den officiella
genomsnittliga avistakursen uppgick till
9,17 (8,28) kronor/US-dollar.

LKABs valutaterminskontrakt den
31 december 2000

Säkrad volym Säkringskurs

Förfalloår MUSD kr/USD  

2001 540 7,83

2002 360 7,92

2003 153 7,77

TOTALT 1.053

Omräknat till 
svenska kronor
enligt genom-
snittlig kontrakts-
kurs 8.268 7,58

Omräknat till 
svenska kronor
enligt balans-
dagens kurs 10.045 9,54

Differens mellan 
omräkning till 
genomsnittlig 
kontraktskurs och 
balansdagskurs –1.777

Resultaträkningar
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Koncernen Moderbolaget

Mkr Not 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 8 10 – –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 2.519 2.203 2.391 2.072

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 3.285 3.384 3.269 3.378

Inventarier, verktyg och installationer 13 503 563 170 177
Pågående nyanläggningar och förskott 14 663 812 620 799

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 – – 282 282

Fordringar hos koncernföretag 16 – – 37 68

Andelar i intresseföretag 17 1 1 1 1

Fordringar hos intresseföretag 18 40 40 40 40

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 121 121 121 121

Andra långfristiga fordringar 20 160 36 157 36
Summa anläggningstillgångar 7.300 7.170 7.088 6.974

Omsättningstillgångar

Varulager 21 707 675 625 603

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 635 504 597 469

Fordringar hos koncernföretag 182 193

Skattefordringar 54 – 59 –

Övriga fordringar 157 96 140 83
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 106 104 87 79

Kortfristiga placeringar 23 464 2.361 464 2.361

Kassa och bank 2.596 740 2.554 706
Summa omsättningstillgångar 4.719 4.480 4.708 4.494

SUMMA TILLGÅNGAR 12.019 11.650 11.796 11.468

Eget kapital 24

Bundet eget kapital

Aktiekapital 700 700 700 700

Bundna reserver 3.173 3.049 697 697

Fritt eget kapital

Fria reserver 4.307 4.902 4.355 4.765

Årets resultat 413 –239 260 –179

Summa eget kapital 8.593 8.412 6.012 5.983

Obeskattade reserver 25 3.302 3.147

Minoritetsintresse 41 34

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser 26 1.312 1.351 1.239 1.299

Avsättningar för skatter 27 974 927 20 20

Summa avsättningar 2.286 2.278 1.259 1.319

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 13 12

Övriga skulder 28 66 96 63 92

Summa långfristiga skulder 66 96 76 104

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 456 372 396 313

Skulder till koncernföretag 248 249

Skatteskulder – 11 – 3

Övriga skulder 150 158 135 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 427 289 368 215

Summa kortfristiga skulder 1.033 830 1.147 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12.019 11.650 11.796 11.468

Ställda säkerheter 30 55 58 52 50

Ansvarsförbindelser 30 1.921 1.476 1.923 1.477
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Balansräkningar

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar har ökat
med cirka 3% till 12.019 Mkr. 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar
Koncernens investeringar i materiella
anläggningstillgångar (anläggningar,
maskiner och inventarier) uppgick till
943 (986) Mkr, varav moderbolagets
andel var 867 (942) Mkr.  I beloppet
ingår 184 Mkr som avser den nya
huvudnivån i Malmberget och 50 Mkr
som avser fortsatta förberedelser för
brytning av Kirunamalmens norra del,
den så kallade Sjömalmen. Totalkostna-
den för Sjömalmen beräknas till något
under 400 Mkr och idrifttagning plane-
ras ske 2003. Den nya nivå som anläggs
i Malmbergsgruvan togs delvis i drift i
april 2000. Dess slutkostnad inklusive
nytt ventilationssystem, har beräknats
till 800 Mkr. Av en beräknad investering
i storleksordningen 1,5 miljard kronor i

nya lok och vagnar för malmbanan har
hittills 256 Mkr investerats. Investering-
arna under året uppgick till 110 Mkr.

Andra långfristiga fordringar
Under året har utlåning skett till Ban-
verket och Jernbaneverket för finansie-
ring av upprustning av Malmbanan och
Ofotbanen till 30 tons axellast.

Varulager
Under året har moderbolagets malmla-
ger vid gruvor och hamnar minskat och
uppgick vid årsskiftet till 1,7 (2,0) Mt. 

Likviditet
Koncernens likviditet uppgick till 3.060
(3.101) Mkr eller 25 (27)% av balans-
omslutningen. 

Eget kapital
Eget kapital ökade med 181 Mkr till
8.593 Mkr. Förändringen beror på årets
resultat och lämnad utdelning med 231

Mkr. Soliditeten för koncernen uppgick
vid årsskiftet till 72 (73)%.

Skulder
Avsättningarna, exklusive skatter, min-
skade med 39 Mkr som avser pensions-
avsättningar. Av de totala skulderna var
767 Mkr räntebärande varav 761 avser
pensionsavsättningar. Företagsanknutna
medel från SPP uppgick till 88 Mkr,
varav 20 Mkr erhållits kontant under
året. I moderbolaget har pensionsutfäs-
telser på 59 Mkr inlösts genom premie-
inbetalning. Beloppet kommer att
avräknas mot SPP-medel. Resterande
fordran på 9 Mkr beräknas kunna nytt-
jas under 2001 varför någon nuvärdes-
beräkning inte har skett.

Minoritetskapitalet i dotterföretag
ökade med 7 Mkr till 41 Mkr.

LIKVIDA MEDEL

Koncernens likvida medel 2000 mot-
svarar 25% av balansomslutningen.
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MALMLAGER

En ändrad lagerstrategi har varit en
bidragande orsak till LKABs starka
finansiella ställning. Från 1982 har
lagret vid gruvor och hamnar mins-
kat från 9,4 Mt till dagens 1,7 Mt.
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INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningar,
maskiner och inventarier 2000 uppgick till
943 (986) Mkr. Avskrivningarna ökade med
nära 10% till 920 Mkr.
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Kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2000 1999 2000 1999

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 591 –244 516 –274

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet m m1 937 842 842 743

1.528 598 1.358 469

Betald skatt2 –188 –44 –162 –31

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändringar av rörelsekapital 1.340 554 1.196 438

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Kundfordringar –131 25 –128 12

Varulager –32 –90 –22 –79

Övriga fordringar –63 281 –54 265

Skulder 214 –128 237 –25

Avsättningar –39 96 –60 91

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.289 738 1.169 702

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av minoritetsandelar – –124 – –124

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –943 –986 –867 –942

Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 4 3

Ökning långfristiga fordringar –9 –23 –6 –23

Reglering långfristiga fordringar – 1 31 32

Kassaflöde från investeringsverksamheten –952 –1.128 –842 –1.054

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Skuldfört bidrag – 123 – 123

Utlåning –115 – –115 –

Amorteringar –30 –1 –30 –1

Lämnad utdelning –233 –233 –231 –231

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –378 –111 –376 –109

ÅRETS KASSAFLÖDE –41 –501 –49 –461

Likvida medel vid årets början 3.101 3.602 3.067 3.528

Likvida medel vid årets slut3 3.060 3.101 3.018 3.067

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 920 838 830 740
Utrangeringar, realisationsresultat, netto 17 4 12 3

937 842 842 743
2 Betald skatt

Skattekostnad enligt resultaträkningen –169 11 –100 –
Förändring av skatteskuld –65 –27 –62 –31
Justering för uppskjuten skatt 46 –28 – –

–188 –44 –162 –31
3 Likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 2.596 740 2.554 706
Kortfristiga placeringar 464 2.361 464 2.361

3.060 3.101 3.018 3.067
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Kassaflödesanalyser

Förändringar av rörelsekapital
I posten Övriga rörelseskulder ingår
årets periodisering av terminsavdrag
med 31 Mkr.  

Investeringsverksamheten
Investeringsutbetalningarna om 943
Mkr avser i huvudsak produktionsan-
läggningar i Kiruna och Malmberget.
Investeringarna kommer att fortsatt ha
en stor påverkan på kassaflödet under
de närmaste åren.

Finansieringsverksamheten
Under året har 115 Mkr lånats ut till
Banverket för uppgradering av Malm-
banan. Utdelning till LKABs aktieägare
uppgick till 231 (231) Mkr och till mino-
ritetsägare i dotterbolaget KGS med 2
(2) Mkr.

Likvida medel
Innehav av dagslån och bankcertifikat
redovisas under rubriken Kassa och
Bank och uppgår i moderbolaget till
2.450 (621) Mkr.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

LKAB har hittills självfinansierat
större delen av det pågående
investeringsprogrammet.
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KONCERNENS KASSAFLÖDE

Under 1999 inleddes ett åtgärdsprogram
som bland annat fokuserar på att reducera
det negativa kassaflödet.
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen.

LKAB följer Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets
rekommendationer.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt-
eftersom de uppstår.

Skatt
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Uppskjuten skatt beräknas på obeskattade reserver i de
enskilda bolagen samt internvinster. Uppskjuten skattefordran
på internvinster kvittas mot uppskjuten skatteskuld.

Jämförelsestörande poster
Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av
väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbe-
grepp.

Kurssäkring av kommersiella flöden
Terminssäkrad volym i US-dollar per år avstäms mot värdet av
respektive års malmkontrakt och bedömda förlängningar av
dessa. Om terminssäkrad volym överstiger värdet av malm-
kontrakten och en orealiserad kursförlust föreligger redovisas
den som finansiell kostnad. I de fall en orealiserad kursvinst
föreligger redovisas inte denna.

Periodisering av terminsavdrag och -påslag sker enligt
Bokföringsnämndens rekommendation nr 7.

Som ansvarsförbindelse redovisas skillnaden mellan
genomsnittskursen och balansdagens kurs på ingångna valuta-
terminskontrakt om balansdagens kurs är högre än genom-
snittskursen.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till
det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Det verkli-
ga värdet definieras för malmlagret som bedömt försäljnings-

värde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad och för
förrådslagret som återanskaffningsvärde. Erforderlig reserve-
ring har skett för inkuransrisker.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas efter
balansdagens valutakurser. I de fall dessa terminssäkras an-
vänds terminskontraktets avistakurs. Orealiserade kursvinster
eller kursförluster på kortfristiga fordringar och skulder redo-
visas i rörelseresultatet alternativt finansnettot beroende på
ändamål.

Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och
skulder avräknas mot orealiserade kursförluster varefter över-
skjutande kursvinst eller kursförlust redovisas i resultaträk-
ningen under finansiella poster. 

Kursvinster och kursförluster
Realiserade kursdifferenser som härrör från försäljningsintäk-
ter eller rörelsekostnader redovisas i rörelsen. Periodisering av
terminspåslag/-avdrag redovisas i finansnettot. Kursvinster och
kursförluster som uppstår på grund av finansiella dispositioner
redovisas som finansiell intäkt eller kostnad.

Kortfristiga placeringar
Finansiella instrument ingående i kortfristiga placeringar vär-
deras till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster.
Överskjutande nettoförlust förs över resultaträkningen,
medan motsvarande vinst inte ingår i redovisat resultat.

All avkastning i form av ränta samt vinster och förluster
avseende köpta och sålda penningmarknadsinstrument, obli-
gationer m m redovisas som ränteintäkter.

Premier som erhållits för utfärdade aktie- och indexoptio-
ner skuldförs. Under rubrik Ställda säkerheter redovisas i
förekommande fall säkerheten för de underliggande instru-
menten.

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning
sker vid bestående värdenedgång. Principen innefattar även
underjordsanläggningar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
– Gruvrättigheter 5 år
– Övriga immateriella 

anläggningstillgångar 5–20 år

Materiella anläggningstillgångar
– Byggnader 20–50 år
– Anläggningar under jord 12 år
– Markanläggningar 20 år
– Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 5–20 år, genomsnitt 8 år
– Inventarier, verktyg och 

installationer 5–20 år, genomsnitt 8 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemäs-
sigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som
ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskat-
tade reserver. Förändringar av ackumulerade avskrivningar
utöver plan mellan åren redovisas som bokslutsdisposition.

Leasing
Endast operationell leasing förekommer i koncernen. Opera-
tionell leasing innebär i korthet att någon tillgångs- eller mot-
svarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. I resultat-
räkningen fördelas leasingavgiften över åren med utgångs-
punkt från utnyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som
de facto erlagts som leasingavgift under innevarande år.

Leasingavtalen är av mindre omfattning och påverkar där-
för inte bedömningen av koncernens resultat och ställning.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
För pensionsåtaganden som tryggas via kapitalförsäkring
redovisas inbetald premie under rubriken Andra långfristiga
fordringar. Pensionsförpliktelser, såväl antastbara som oantast-
bara, redovisas som skuld. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbola-
get direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av
aktiernas röstvärde.

Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och
balansräkningar
Då de utländska dotterföretagens verksamheter är nära inte-
grerade med LKABs sker omräkning av utländska dotterföre-
tags resultat- och balansräkningar enligt den monetära – icke-
monetära metoden. Den innebär att monetära balansposter
omräknas till dagskurs på bokslutsdagen, medan ickemonetära
poster omräknas till kursen vid anskaffningstillfället.

Resultaträkningen omräknas till genomsnittlig kurs under
räkenskapsåret, förutom avskrivningar som omräknas till
samma kurs som motsvarande anläggningar.

Kursvinster/-förluster framkomna vid omräkning av de
utländska företagens resultat- och balansräkningar ingår i
årets resultat.

Intresseföretag
Med intresseföretag avses företag, som ej är dotterföretag, i
vilka LKAB varaktigt innehar mer än 20% av rösterna och
därigenom utövar ett betydande inflytande över den driftmäs-
siga och finansiella styrningen. Samtliga intresseföretag redo-
visas enligt anskaffningskostnadsmetoden, då de är av ringa
betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras
kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Koncernuppgifter
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor
avser 29 (29)% av inköpen och 3 (4)% av försäljningen andra
företag inom koncernen.



62

Belopp i Mkr om annat inte anges.

Not 1 Nettoomsättning per geografisk marknad 
(moderbolaget)

2000 1999

LKAB Norden, Luleå 1.740 1.550
(Skandinavien, Central- och Östeuropa)

LKAB S.A. Bryssel, Belgien 1.271 953
(Benelux, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, 
Portugal, Turkiet, Nordafrika, Amerika)

LKAB Schwedenerz GmbH, Essen, Tyskland 1.100 885
(Tyskland, Österrike)

LKAB Far East Pte Ltd, Singapore 573 331
(Fjärran Östern, Sydostasien, Mellanöstern, Australien)

Dotterföretag 58 58

Totalt 4.742 3.777

Not 2 Anställda och personalkostnader samt ersättningar
till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav

2000 män 1999 män 

Moderbolaget

Sverige 2.574 93% 2.625 92%
Norge 177 89% 191 89%

Totalt i moderbolaget 2.751 93% 2.816 92%
Dotterföretag

Sverige 363 93% 364 92%
Belgien 7 57% 8 63%
Nederländerna 4 50% 2 50%
Norge 76 97% 80 98%
Singapore 3 67% 3 67%
Storbritannien 2 50% 2 50%
Tyskland 4 50% 4 50%

Totalt i dotterföretag 459 93% 463 92%

Koncernen totalt 3.210 93% 3.279 92%

Antalet anställda i koncernen minskade med 64 personer och
uppgick vid årets slut till 3.187 personer. I moderbolaget minskade
antalet anställda under året med 65 personer och var vid årets
utgång 2.728 personer.

Under året nyanställdes i koncernen 101 personer och pensio-
nerades 90 personer samt slutade i övrigt 75 personer.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2000 1999

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersätt- kost- ersätt- kost-

ningar nader ningar nader

Moderbolaget 841 412 811 490 
(varav pensionskostnad) (131)1) (172)1)

Dotterföretag 150 72 146 63
(varav pensionskostnad) (22) (18)
Koncernen totalt 991 484 957 553
(varav pensionskostnad) (153)2) (190)2)

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 3 (4) Mkr gruppen styrelse och
VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 21 (17)
Mkr.

2)  Av koncernens pensionskostnader avser 6 (7) Mkr gruppen styrelse och VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 25 (21) Mkr.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och 

mellan styrelsedamöter m fl och övriga anställda

2000 1999

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

och VD anställda och VD anställda

Moderbolaget

Sverige 6 776 5 745
(varav bonus)1) (0) (1)
Norge 0 60 0 61

Moderbolaget totalt 6 836 5 806
(varav bonus)1) (0) (1)

Dotterföretag i Sverige 4 105 7 99
(varav bonus) (1) (1)
Dotterföretag utomlands

Belgien 1 4 2 4
Nederländerna 1 1 – 1
Norge 0 28 0 28
Singapore 1 1 1 1
Storbritannien 1 0 – 1
Tyskland 1 1 1 1

Dotterföretag totalt 9 140 11 135
Koncernen totalt 15 976 16 941
(varav bonus) (1) (2)

1) VD och övriga personer i koncernledningen har ägt rätt att få omvandla
bonusbeloppet till pensionsutfästelse, som tryggas via av LKAB tecknad kapi-
talförsäkring hos försäkringsbolag.

Styrelsens ordförande, Björn Sprängare, har erhållit 0,2 Mkr i
styrelsearvode för 2000. Beloppet utgör del av det totala styrelse-
arvode som fastställts av bolagsstämman.

Till Carl Ameln, VD och koncernchef, har i ersättningar och
andra förmåner utgått sammanlagt 2,6 Mkr. Av beloppet utgör
0,2 Mkr bonus. 

Övriga utfästelser till VD

Pensionsåldern för Carl Ameln är 60 år. Pension utgår med 75%
av pensionsmedförande lön (fast lön, bonus och förmån av fri bil)
vid pensioneringstidpunkten för tiden fram till 65 års ålder. Denna
utfästelse från bolagets sida ingår i Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser. Lämnad pensionsutfästelse tryggas via av
LKAB tecknad kapitalförsäkring hos försäkringsbolag.

Från 65 års ålder utgår pension enligt ITP-planen med kom-
plettering för lönedelar över 20 basbelopp. Kompletteringen är
32,5% av pensionsmedförande lön (fast lön och bonus). Åtagan-
det utöver allmän pensionsplan tryggas via av LKAB tecknad
kapitalförsäkring hos försäkringsbolag.

Ameln har en uppsägningstid på två år vid uppsägning från
företagets sida. LKAB tillämpar inte avgångsvederlag.

Övriga utfästelser till övriga personer i moderbolagets ledning

För övriga personer i moderbolagets ledning är pensionsåldern 60
år. Pension utgår med 65–75% av pensionsmedförande lön (fast
lön, bonus och förmån av fri bil) vid pensioneringstidpunkten för
tiden fram till 65 års ålder. Lämnad pensionsutfästelse tryggas via
av LKAB tecknad kapitalförsäkring hos försäkringsbolag.

Från 65 års ålder utgår pension enligt ITP-planen med kom-
plettering för lönedelar mellan 30-50 basbelopp. Kompletteringen
är 32,5% av pensionsmedförande lön (fast lön och bonus).

Noter
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Åtagandet utöver allmän pensionsplan tryggas via av LKAB teck-
nad kapitalförsäkring hos försäkringsbolag.

Vad gäller uppsägningstid och avgångsvederlag från företagets
sida gäller samma regler som för verkställande direktören.

Ersättning till revisorer

Arvode till moderbolagets revisorer har utgått med 1 Mkr för
revisionsuppdrag och 6 Mkr för andra uppdrag. Totalt i koncernen
har ersättningarna för revisionsuppdrag uppgått till 2 Mkr och 7
Mkr för andra uppdrag.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-
leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av
sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Immateriella anläggnings-
tillgångar 1 1 – –
Byggnader ovan jord och mark 40 41 33 34
Anläggningar under jord 197 157 197 157
Maskiner och andra tekniska
anläggningar 556 504 554 502
Inventarier, verktyg och
installationer 126 135 46 47
Totalt 920 838 830 740

Avskrivningar fördelade per funktion

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Kostnad för sålda varor 899 811 813 719
Försäljningskostnader 2 2 – –
Administrationskostnader 8 10 6 8
Forsknings- och Utvecklings-
kostnader 11 14 11 13
Totalt 920 838 830 740

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

2000 1999

Utdelning 11 14
Totalt 11 14

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ränteintäkter, koncernföretag 5 7
Utdelning 22 22 22 22
Totalt 22 22 27 29

Utdelningsbeloppet är hänförligt till aktieinnehavet i SSAB
Svenskt Stål AB.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ränteintäkter, koncernföretag 3 5
Ränteintäkter, övriga 155 62 151 57
Kursdifferenser, utländsk valuta 2 –1 –2 –1
Utdelning, aktier 2 5 2 5
Avkastning, aktieportfölj 17 155 17 155
Totalt 176 221 171 221

Bland Övriga ränteintäkter ingår avkastning på penningmark-
nadsinstrument och obligationer med 146 (43) Mkr.

Avkastning på aktieportföljen består av nettot av realiserade
vinster och förluster vid aktieförsäljningar samt nettot av orealise-
rade kursvinster/kursförluster.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Räntekostnader, koncernföretag 8 5
Räntekostnader, övriga 72 31 70 30
Kursdifferenser, utländsk valuta 1 –2 –1 –2
Övriga finansiella kostnader 7 10 8 9
Totalt 80 39 85 42

Av pensionskostnaden har följande belopp redovisats som ränte-
kostnad:

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

32 29 32 29

Den finansiella delen av kostnaden för pensionsåtaganden i egen
regi har beräknats efter en räntesats om 4,2 (3,7)%.

Övriga finansiella kostnader består främst av bank- och för-
valtningskostnader.

Not 8 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget  

2000 1999

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan
– Byggnader och mark ovan jord 2 2
– Anläggningar under jord 28 28
– Maskiner och inventarier –140 –238
– Pågående nyanläggningar 41 18
Periodiseringsfond, årets förändring –73 250
Ersättningsfond –49 –
Återföring av skatteutjämningsreserv 35 35
Totalt –156 95

Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner uppgår till 44 (–28)
Mkr. Den uppskjutna skatten redovisas endast i koncernens
resultaträkning.
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Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Aktuell skatt 123 17 100 0
Uppskjuten skatt 46 –28 – –
Totalt 169 –11 100 0

Vid beräkning av uppskjuten skatt har nominellt gällande skatte-
sats (28%) använts.

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 178 179 161 161
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan –169 –168 –161 –161
Årets avskrivningar enligt plan –1 –1 – –
Planenligt restvärde vid årets slut 8 10 – –

Not 11 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget  

Byggnader ovan jord och mark 2000 1999 2000 1999

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 2.252 2.221 2.011 1.979
Årets investeringar 18 14 13 11
Avyttringar och utrangeringar –3 –16 –1 –12
Omklassificeringar mellan
balansposter 14 33 13 33
Totalt 2.281 2.252 2.036 2.011

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan vid årets början –1.163 –1.136 –1.053 –1.029
Avyttringar och utrangeringar 1 14 1 10
Årets avskrivningar –40 –41 –33 –34
Totalt –1.202 –1.163 –1.085 –1.053

Ackumulerade nedskrivningar –411 –411 –411 –411
Planenligt restvärde vid

årets slut 668 678 540 547

Anläggingar under jord

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 3.096 2.721 3.096 2.721
Årets investeringar 225 109 225 109
Avyttringar och utrangeringar –18 –18 –18 –18
Omklassificeringar mellan
balansposter 306 284 306 284
Totalt 3.609 3.096 3.609 3.096

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan vid årets början –973 –833 –973 –833
Avyttringar och utrangeringar 10 17 10 17
Årets avskrivningar –197 –157 –197 –157
Totalt –1.160 –973 –1.160 –973

Ackumulerade nedskrivningar –598 –598 –598 –598

Planenligt restvärde vid

årets slut 1.851 1.525 1.851 1.525
Totalt Byggnader och mark 2.519 2.203 2.391 2.072

Koncernen Moderbolaget  

Taxeringsvärden (i Sverige) 2000 1999 2000 1999

Byggnader 660 853 510 709
Mark 60 98 31 71
Totalt 720 951 541 780

Betydande tillgångar, såsom anläggningar under jord samt gruvor
åsätts ej taxeringsvärde.

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 7.966 7.166 7.927 7.129
Årets investeringar 224 467 217 466
Avyttringar och utrangeringar –135 –66 –133 –67
Omklassificeringar mellan
balansposter 238 399 231 399
Totalt 8.293 7.966 8.242 7.927

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan vid årets början –3.895 –3.457 –3.862 –3.425
Avyttringar och utrangeringar 130 66 130 65
Årets avskrivningar –556 –504 –554 –502
Totalt –4.321 –3.895 –4.286 –3.862

Ackumulerade nedskrivningar –687 –687 –687 –687
Planenligt restvärde vid

årets slut 3.285 3.384 3.269 3.378

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 1.163 1.056 464 419
Årets investeringar 57 67 37 34
Avyttringar och utrangeringar –49 –28 –23 –25
Omklassificeringar mellan
balansposter 10 68 4 36
Totalt 1.181 1.163 480 464

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan vid årets början –600 –488 –287 –263
Avyttringar och utrangeringar 48 23 23 23
Årets avskrivningar –126 –135 –46 –47
Totalt –678 –600 –310 –287

Planenligt restvärde vid

årets slut 503 563 170 177

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ackumulerade anskaffnings-
värden vid årets början 812 1.267 799 1.229
Årets investeringar 419 329 375 322
Omklassificeringar mellan
balansposter –568 –784 –554 –752
Totalt 663 812 620 799

Noter
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Not 15 Andelar i koncernföretag

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag.

Innehav Nominellt Bokfört värde 31 december

Moderbolagets innehav: Org nr Säte Antal % värde 2000 1999

Svenska dotterföretag

Fastighets AB Malmfälten 556009-8849 Kiruna 5.000 100 5 0 0
G-Drill AB 556331-8566 Stockholm 12.000 60 1 5 5
Kimit AB 556190-6115 Kiruna 250.000 100 25 11 11
AB Kiruna Grus &
Stenförädling 556074-8237 Kiruna 13.200 55 1 6 6
LKAB Nät AB 556059-9796 Kiruna 10 100 0 0 0
Minelco AB 556223-1786 Luleå 40.000 100 4 5 5
Malmtrafik i Kiruna AB 556031-4808 Kiruna 208.000 100 208 252 252
Utländska dotterföretag

AS Bukserbåter 99 100 NOK 0 0 0
AS Taraldsvik 200 100 NOK 0 0 0
LKAB Far East Pte Ltd 200.000 100 SGD 0 1 1
LKAB Iron Ore Ltd 1.000 100 GBP 0 0 0
LKAB S.A. 100 100 BEF 5 0 0
LKAB Schwedenerz GmbH 100 DEM 0  2 2
Summa bokfört värde 282 282

LKABs andel av dotterföretagens eget kapital (inklusive kapitalandel i obeskattade reserver) utgjorde 479 (450) Mkr. 
Ägarandelen överensstämmer med andel av rösterna.

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget   

2000 1999

Bokfört värde vid årets början 68 100
Årets förändring –31 –32
Bokfört värde vid årets slut 37 68

Not 17 Andelar i intresseföretag

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag.

Innehav Nominellt Bokfört värde 31 december

Företag Org nr Säte Antal % värde 2000 1999

Svenska intresseföretag

Progressum AB 556540-0768 Kiruna 120 42,8 0 1 1
Norrskenet AB 556537-7065 Kiruna 2.500 33,3 0 0 0
Expandum AB 556252-3281 Gällivare 1.665 33,3 0 0 0
Gruv Grus AB 556103-9933 Gällivare 300 50,0 0 0 0
Utländska intresseföretag

Futurum AS Narvik 500 23,8 1 0 0
Totalt 1 1

Samtliga intresseföretag redovisas enligt anskaffningskostnadsmetoden då de är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen.
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Not 18 Fordringar hos intresseföretag
Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Vinstandelslån till Norrskenet AB 40 40 40 40

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

Specifikation Antal Börsvärde eller Bokfört Börsvärde eller Bokfört

av värdepapper aktier motsvarande värde motsvarande värde  

SSAB Svenskt 
Stål AB 4.812.500 433 120 433 120
Övrigt – 1 – 1
Totalt 433 121 433 121

Not 20 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Bokfört värde vid årets början 36 13 36 13
Årets förändring 124 23 121 23
Bokfört värde vid årets slut 160 36 157 36

Av beloppet avser 41 (35) Mkr företagsägda kapitalförsäkringar.

Not 21 Varulager

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Råvaror och förnödenheter 413 352 364 310
Varor under tillverkning 4 2 – –
Färdiga varor och handelsvaror 290 321 261 293
Totalt 707 675 625 603

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Upplupna räntor, inklusive 
valutaterminer – 59 – 59
Försäkringsersättningar 76 – 68 –
Övrigt 30 45 19 20
Totalt 106 104 87 79

Not 23 Kortfristiga placeringar

I kortfristiga placeringar ingår placeringar på både penning- och
aktiemarknaden samt diverse övriga aktier. Innehav av dagslån
och bankcertifikat redovisas under rubriken Kassa och Bank.

Bokfört värde Marknadsvärde  

Penningmarknadsinstrument 2.672 2.672
Börsnoterade aktier/aktiefonder 178 235
Ej börsnoterade aktier *) 64 26
Avgår: Dagslån och bankcertifikat –2.450 –2.450
Totalt 464 483

*) Ej börsnoterade aktier avser aktier i Aragon Holding AB. Innehavet på
balansdagen uppgick till 176 103 aktier (nominellt värde 17,6 Mkr) motsva-
rande 20% av antalet aktier.

Börsnoterade aktier/aktiefonder

Nominellt Bokfört

Företag Antal värde värde  

Ericsson B 130.900 0,1 14
Gambro 50.000 0,1 4
Netcom B 10.000 0,0 3
Net Insight B 70.000 0,0 4
Peab B 1.756.200 17,6 58
Pharmacia 14.000 0,0 5
Sandvik B 50.200 0,3 8
Observer 100.000 0,2 4
Skandia 94.000 0,1 13
Telia 200.000 0,7 15
Aragon Nordic EQU 165.798 – 15
Övriga 35
(fullständig förteckning kan erhållas från LKAB)
Summa 178

Not 24 Eget kapital

Aktie- Reserv- Fritt Summa

Moderbolaget kapital fond eget kapital eget kapital

Vid årets början 700 697 4.586 5.983
Utdelning –231 –231
Årets resultat 260 260
Vid årets slut 700 697 4.615 6.012

Aktie- Bundna Fritt Summa

Koncernen kapital reserver eget kapital eget kapital

Vid årets början 700 3.049 4.663 8.412
Utdelning –231 –231
Förskjutning mellan 
bundet och fritt 
eget kapital 124 –124
Årets resultat 413 413
Vid årets slut 700 3.173 4.720 8.593

Not 25 Obeskattade reserver

2000 1999

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Byggnader ovan jord och mark 22 24
Anläggningar under jord 49 77
Maskiner och inventarier 2.419 2.279
Pågående nyanläggningar 70 111

Periodiseringsfonder
Avsatt vid taxering 1996 140 140
Avsatt vid taxering 1997 160 160
Avsatt vid taxering 1998 180 180
Avsatt vid taxering 1999 140 140
Avsatt vid taxering 2000 73 –

Skatteutjämningsreserv – 36
Ersättningsfond 49 –
Totalt 3.302 3.147

Av obeskattade reserver utgör 925 (881) Mkr uppskjuten skatt.
Den uppskjutna skatten redovisas endast i koncernens balansräk-
ning.

Noter
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Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Konto avsatt till pensioner
– FPG/PRI-pensioner 438 432 425 409
– Övriga 336 403 323 385

774 835 748 794
Övriga pensionsförpliktelser 538 516 491 505
Summa 1.312 1.351 1.239 1.299

Skuldfört belopp på konto avsatt till pensioner utgör kapitalvär-
det av de pensionsåtaganden som inte tryggats genom pensions-
försäkring eller avsättning till fristående pensionsstiftelse eller
pensionskassa. Den årliga förändringen av pensionsåtagandena
påverkar årets resultat.

Bland Övriga pensionsutfästelser ingår sådana pensionsskulder
som är beroende av de anställdas fortsatta tjänst i företaget med 
496 (506) Mkr.

Not 27 Avsättningar för skatter

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Uppskjuten skatt på
obeskattade reserver 954 907
Allmän skattereserv 20 20 20 20
Totalt 974 927 20 20

Uppskjutna skattefordringar i utökade skattemässiga avskriv-
ningsmöjligheter på byggnader, pensionsförpliktelser samt övrig
avsättning uppgår för moderbolaget till sammanlagt 185 (196)
Mkr.

Not 28 Övriga skulder

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Vid årets början 96 5 92 –
Tillkommande skulder 0 92 – 92
Reglerade skulder –30 –1 –29 –
Vid årets slut 66 96 63 92

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Elkraft 21 21 16 –
Löne- och personalkostnader 176 142 159 127
Räntor valutaterminer 89 – 89 –
Upplupna leverantörskulder 93 96 67 61
Övrigt 48 30 37 27
Totalt 427 289 368 215

Not 30 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ställda säkerheter

För egna skulder

Fastighetsinteckningar – 4 – –
Företagsinteckningar 3 4 – –
Företagsägda kapitalförsäkringar 41 35 41 35

44 43 41 35
Övriga ställda panter och säkerheter

Börsnoterade aktier för vilka
optioner ställts 11 15 11 15

11 15 11 15
Summa ställda säkerheter 55 58 52 50

Koncernen Moderbolaget  

2000 1999 2000 1999

Ansvarsförbindelser

Garantiåtaganden, FPG/PRI 8 8 8 8
Garantiåtaganden, GP-planen 1 1 1 1
Borgensförbindelser till förmån för
koncernföretag – 2 1
Ingångna terminskontrakt 1.777 1.406 1.777 1.406
Utställda växlar – 61 – 61
Diskonterade växlar 40 – 40 –
Sålda kundfordringar 95 – 95 –
Summa ansvarsförbindelser 1.921 1.476 1.923 1.477
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Fritt eget kapital i koncernen uppgick till 4.720 Mkr. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej.

Moderbolagets vinstmedel uppgick 2000-12-31 till 4.615 Mkr efter årets resultat om 260 Mkr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 231 Mkr, 330 kr/aktie, utdelas och att 4.384 Mkr 
balanseras i ny räkning.

Förslag till vinstdisposition

Luleå den 22 februari 2001

Björn Sprängare
Ordförande

Ole Enger Lars-Åke Helgesson Hans Christer Olson

Carl Wilhelm Ros Ursula Tengelin Lars Östholm

Håkan Bäckström Hans Larsson Karl Wikström
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Carl Ameln
Verkställande direktör
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Till bolagsstämman i Luossavaara-Kiirunavaara AB
Org.nr : 556001-5835

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Luossavaara-Kiirunavaara AB för år 2000. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-
fört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och sty-
relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Luleå den 9 mars 2001

Hans Karlsson Roland Nilsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Styrelse och revisorer

Björn Sprängare, 

ordförande

Ståthållare, född 1940. 
Ledamot i styrelsen
sedan 1997. 
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Konsert-
husstiftelsen.

Ursula Tengelin

Verkställande
direktör i Proffice

Sverige AB, 
född 1956. 
Ledamot i

styrelsen sedan
1999.

Carl Ameln 

Verkställande direktör i
LKAB, född 1947. 
Ledamot i styrelsen sedan
1991.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Minelco AB. 
Ledamot i Sweco AB och 
Boliden Ltd.

Ole Enger 

Verkställande direktör i
Elkem AS, född 1948. 
Ledamot i styrelsen sedan
1997.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i PIL (Prosess-
industriens Landsforening).
Ledamot i Denofa.

Lars-Åke Helgesson

Direktör, född 1941. Leda-
mot i styrelsen sedan 2000.
Övriga styrelseuppdrag: Bal-
lingslöv Holding AB, Stena
Line AB, Generic Systems
AB, Svenska Hus AB, Trans
Link AB, Styrelseakademien
Stockholm, Gothenburg Re-
search Institute Handelshög-
skolan Göteborg, Paper X
Ltd, ledamot IVA.

Carl Wilhelm Ros 

Direktör, född 1941. 
Ledamot i styrelsen 
sedan 1993.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Atle AB och
Framfab. 
Ledamot i AssiDomän AB,
NCC AB, Profilgruppen
AB, SEB och Fjärde AP-
fonden.

Karl Wikström 

Tekniker, född 1951.
Arbetstagarrepresentant
PTK.
Suppleant i styrelsen sedan
1993. Ordinarie sedan 1999.

Styrelsens sekreterare
Göran Ekdahl 

Advokat vid Bird & Bird 
Advokatbyrå, född 1940.
Styrelsens sekreterare sedan 1984.

En redogörelse för styrelsens
arbetsordning finns i Förvalt-
ningsberättelsen på sidan 53.
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Hans Christer Olson 

Departementsråd Närings-
departementet, född 1944.
Ledamot i styrelsen sedan
1993.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinsti-
tut AB.

Lars Östholm 

Direktör, f.d. vice VD i
Sandvik AB, född 1933.
Ledamot i styrelsen
sedan 1991.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Erik
Andersson VVS och
Alvar Engine AB.

Håkan Bäckström 

Gruvarbetare, född 1959.
Arbetstagarrepresentant 

Metallindustriarbetareförbundet
Gruvs avd 612.

Ledamot i styrelsen sedan 1996.

Hans Larsson 

Gruvarbetare, född 1944.
Arbetstagarrepresentant,
ordförande i Svenska
Metallindustriarbetare-
förbundet Gruv 4:an.
Suppleant i styrelsen sedan
1980. Ordinarie sedan 1999.

Suppleant
Torsten Torneus

Malmhamnsarbetare, 
född 1946.
Arbetstagarrepresentant, ord-
förande i Svenska Metall-
industriarbetareförbundet
Gruvs avd 640. 
Suppleant sedan 1999.

Suppleant
Henrik Åhult

Gruvarbetare, född 1968.
Arbetstagarrepresentant, ord-
förande i Metallindustriarbeta-
reförbundet Gruvs avd 635. 
Suppleant sedan 1999.

Suppleant
Tomas Kohkoinen

Projektör, född 1965.
Arbetstagarrepresentant
PTK. Klubbordförande för
SIF-klubben LKAB Kiruna.
Styrelseledamot i avdel-
ningsstyrelsen för SIF Norr-
botten.
Suppleant sedan 1999.

REVISORER
Ordinarie
Hans Karlsson

Auktoriserad revisor, född 1940.

Roland Nilsson

Auktoriserad revisor, född 1943.

Suppleanter
Annicka Brännström

Auktoriserad revisor, född 1958.

Anders Åström

Auktoriserad revisor, född 1946.
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Koncernledning

Carl Ameln

Verkställande direktör.
Född 1947.

Anställd i LKAB sedan 1975. 

Håkan Sundin

Ekonomidirektör och vice
VD.
Född 1945.
Anställd i LKAB sedan 1982. 

Raymond Hedman

Informationsdirektör.
Född 1941.
Anställd i LKAB sedan 1979. 

Lars-Eric Aaro (f. 1956) tillträdde som ny FoU-direktör den 

19 februari 2001. Han var tidigare VD för Billerud Karlsborg AB.

Anders Furbeck

Kvalitetsdirektör.
Född 1957.
Anställd i LKAB sedan 1985.

Lars Isacsson

Direktör, Dotterbolag och
Projekt.
Född 1948.
Anställd i LKAB sedan 1976. 

Ola Johnsson

Direktör Service.
Född 1955.
Anställd i LKAB sedan 1984.

Kjell Rönnbäck

Marknadsdirektör.
Född 1940.
Anställd i LKAB sedan
1966.

Jan-Erik Jatko

Personaldirektör.
Född 1949.
Anställd i LKAB
sedan 1976. 

Leif Rönnbäck

Produktionsdirektör.
Född 1945.
Anställd i LKAB sedan
1975.
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FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Skandinavien, Central- och Östeuropa

LKAB NORDEN, Box 952, 971 28 Luleå
Telefon: 0920-380 00. Telefax: 0920-874 18

Jan Vestlund, Försäljningschef

●

Benelux, Frankrike, Storbritannien, Italien, 

Spanien, Portugal, Turkiet, Afrika, Amerika

LKAB S.A., Chaussée de la Hulpe 150, 
BE-1170 Bryssel, Belgien

Telefon: +32-2 672 35 15. Telefax: +32-2 675 05 91 
Staffan Stenström, VD

●

Tyskland, Österrike

LKAB SCHWEDENERZ GmbH, 
Rüttenscheider Strasse 14, 
DE-45128 Essen, Tyskland

Telefon: +49-201 879 440. Telefax: +49-201 879 4444
Bengt Hjärpe, VD

●

Fjärran Östern, Sydostasien, Mellanöstern,

Australien

LKAB FAR EAST Pte. Ltd.,
300 Beach Road, 

# 29-02 The Concourse, Singapore 199555
Telefon: +65-392 49 22. Telefax: +65-392 49 33

Stig Nordlund, VD

DOTTERFÖRETAG

G-Drill AB,
Götgatan 62, 118 26 Stockholm

Telefon: 08-84 95 50. Telefax: 08-84 02 71
Andreas Malmberg, VD

●

KIMIT AB, 981 86 Kiruna
Telefon: 0980-727 50. Telefax: 0980-727 51

Bernt Larsson, VD

●

AB KIRUNA GRUS & STENFÖRÄDLING,
Box 817, 981 28 Kiruna

Telefon: 0980-681 90. Telefax: 0980-832 79
Guy Kangas, VD

●

FASTIGHETS AB MALMFÄLTEN,
981 86 Kiruna

Telefon: 0980-710 00. Telefax: 0980-728 95
Lennart Thelin, VD

●

MINELCO AB,
Box 952, 971 28 Luleå

Telefon: 0920-381 60. Telefax: 0920-190 88
Per-Erik Lindvall, VD

●

Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB),
981 86 Kiruna

Telefon: 0980-729 00. Telefax: 0980-109 02
Åke Boström, VD

MODERBOLAGET

LKAB, Box 952, 971 28 Luleå
Telefon: 0920-380 00. Telefax: 0920-195 05

Carl Ameln, VD

●

LKAB KIRUNA, 981 86 Kiruna
Telefon: 0980-710 00. Telefax: 0980-109 02

●

LKAB MALMBERGET, 983 81 Malmberget
Telefon: 0970-760 00. Telefax: 0970-236 00

●

LKAB, NARVIK MALMHAVN
Postboks 314, NO-8504 Narvik, Norge

Telefon: +47-769 238 00. Telefax: +47-769 449 25
Telex: +56-64022 LKABN N
Halvdan Eliassen, Platschef

●

LKAB, LULEÅ MALMHAMN
Box 821, 971 25 Luleå

Telefon: 0920-380 50. Telefax: 0920-380 60
Lars Andersson, Platschef

Adresser
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Tryckt hos Rekord Offset 2001.

ORD OCH UTTRYCK

Anrikning: Rening av finmald malm genom separering till ett
koncentrat av järnmalmspulver med mycket hög renhet, s k slig.

Beskickning: Material (malm, slaggbildare mm) som tillsammans
med eventuellt bränsle fylls på i en ugn för t ex järnframställning. 

Coating: Ytbeläggning.

Fast klyft: Malmen sägs vara i ”fast klyft” i sitt ursprungliga till-
stånd i berggrunden innan den har brutits.

Hematit: (= blodstensmalm). Icke-magnetisk järnmalm (Fe
2
O

3
).

Huvudnivå: Transportnivå i gruvan till vilken malmen störtas i
schakt från ovanför liggande brytningsnivåer

Integrerade stålverk: Stålverk som täcker hela produktionsked-
jan från malm till stål och har både sinterverk och masugn.

Järnsvamp: (= DRI, Direct Reduced Iron). Slutprodukt från
DR-processen. Fast, poröst järn som har vissa bergartsrester och
syre kvar. HBI (Hot Briquetted Iron) är en sammanpressad form
av DRI som minskar risken för självantändning.

Magnetit: Magnetisk järnmalm (Fe
3
O

4
).

Pelletisering, kulsintring: Process där slig blandas med tillsats-
och bindemedel och rullas till kulor. Kulorna sintras i ett pellets-
verk. Den färdiga produkten kallas kulsinter eller med ett interna-
tionellt ord – pellets.

Rågods: Benämning på ingående gods till ett malmförädlingsverk.

Råmalm: Den obehandlade men lossbrutna malmen.

Råjärn: Smält järn från masugn som sedan vidareförädlas i stål-
verket.

Sintring: Upphettning av finkornig malm (fines=mull) till begyn-
nande smältning. Därvid sammankittas (sintras) malmen till styck-
en (sinter) som kan användas i masugn.

Sovring: Grovsortering av krossad malm. Består hos LKAB av
siktning av den krossade malmen i olika styckestorlek och därefter
skiljs gråberget från järnmalmen med hjälp av magnetiska separa-
torer.

Utbyte: Malmutbyte = Kvoten (förhållandet) mellan den nyttig-
gjorda råmalmen och den teoretiska malmmängden i fast klyft.
Skillnaden utgörs av malmförluster bl.a. beroende på möjligheten
att ekonomiskt bryta malmen.
Viktsutbyte = Kvoten (förhållandet) mellan järninnehållet i utgå-
ende färdig produkt och järninnehållet i ingående rågods till ett
verk.



DEFINITIONER

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i 
procent av rörelsens intäkter.

Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + finansiella
kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster + finan-
siella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning med avdrag för
ej räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster med avdrag
för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet: Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansom-
slutningen.

Årets kassaflöde: Förändring av likvida medel.

Självfinansieringsgrad: Rörelseresultat före avskrivningar + finansnetto i
förhållande till investeringar i maskiner, inventarier och byggnader minus 
intäkter vid försäljning av anläggningstillgångar.



LKAB stöder den svenska olympiasatsningen

Box 952, 971 28 Luleå. Telefon 0920-380 00. Telefax 0920-195 05.
www.lkab.com

Org.nr: 556001-5835


