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LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den 
globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,  
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har 
cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.   
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HÖGRE JÄRNMALMSPRIS STÄRKER RESULTATET 
 
Året har inletts positivt för LKAB med ökad produktionsvolym och rörelseresultat 
för första kvartalet. De effektiviseringsprogram som genomförts de senaste åren 
har stärkt LKAB:s konkurrenskraft samtidigt som järnmalmspriserna stigit. 
Spotpriset1 för järnmalm har under kvartalet handlats till den högsta prisnivån 
sedan hösten 2014 och efterfrågan på förädlade järnmalmsprodukter är fortsatt 
god. 
 
Rörelseresultatet uppgick till 1 710 (171) Mkr för första kvartalet och nettoomsättningen 
till 5 541 (3 768) Mkr. Det är främst högre järnmalmsspriser och dollarkurs som påverkat 
resultat och omsättning positivt medan tidigare säkringsaktiviteter haft motsatt effekt. 
Förbättrat resultat, en lägre investeringsnivå och lägre rörelsekapitalbindning medför 
även ett förbättrat operativt kassaflöde som för kvartalet uppgick till 1 571 (-1 978) Mkr.  
 
Produktionsvolymen uppgick till 7,2 (6,9) Mt och leveranserna till 6.6 (6,3) Mt för första 
kvartalet. Det innebär en produktionsökning med fyra procent och ökning av 
leveranserna med fem procent jämfört med samma period föregående år. Strategin att 
maximera pelletsproduktionen ligger fast och av leveranserna utgjordes 86 procent av 
järnmalmspellets. 
 
LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer pellets än vad som är kontrakterat då utbudet av 
högkvalitativ pellets fortsatt är lågt på marknaden. De marknadsnoterade 
pelletspremierna steg och har legat stabila under inledningen av året.  
 
Det globala spotpriset1 för järnmalmsprodukter steg under kvartalet och hade en högsta 
notering på 95 USD/ton i februari. Snittpriset låg på 86 USD/ton. Det är 15 USD/ton 
högre pris än vad som noterades under fjärde kvartalet 2016. 
 

— Det globala järnmalmspriset har ökat jämfört med det pressade marknadsläget 
vid början av förra året. Vi har stärkt vår operativa förmåga, produktionen är stabil 
och inriktningen är nu att fortsätta öka våra volymer inom ramen för de investeringar 
som redan tagits. Grunden är lagd för ett starkare och mer uthålligt LKAB, vilket 
innebär att även om prisläget framöver försämras, så är vi försiktigt optimistiska, 
säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.  

 
LKAB:s åtagande och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, som är en 
förutsättning för att säkerställa fortsatt gruvbrytning, ligger fast. Under kvartalet har ett 
antal större förvärv av fastigheter gjorts både i Kiruna och i Gällivare kommun som ett led 
i arbetet med att säkra tillgång till mark för vår gruvbrytning. I Malmberget har mer 
detaljerade planer kommunicerats då det står klart att gruvbrytningen kommer att 
påverka ett större område och att detta kommer att ske snabbare än vad som tidigare 
meddelats.  
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