
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager förbättrades till 2 616 (1 634) MSEK. 

 Fritt kassaflöde var 2 013 (1 174) MSEK.  

 

 

  Höga metallpriser. 

 Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk.  

 Styrelsen har idag beslutat investera 700 MEUR i  

smältverket i Odda för att öka kapaciteten från 200 

till 350 kton/år.  

 

 

 

 

 

 



 

Försäljningen ökade till 17 891 (13 391) MSEK.  

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager förbättrades till 2 616 (1 634) MSEK.  

Förbättringen beror på högre metallpriser och lägre smältlönevillkor. Volymerna minskade till följd av 

lägre halter inom Gruvor och lägre volym fri metall inom Smältverk. Kostnaderna ökade på grund av 

planerade underhållsstopp. Andra kvartalet ifjol inkluderade en resultateffekt av en brand i Kevitsa på 

 -80 MSEK. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 167 MSEK högre än föregående kvartal till 

följd av högre metallpriser. Volymerna var i linje med föregående kvartal medan kostnaderna ökade på 

grund av högre gruvproduktion och planerade underhållsstopp. Avskrivningarna var högre till följd av 

högre produktion av metall i koncentrat. Produktionsstörningar och haverier i Tara och Aitik belastade 

rörelseresultatet med 300 MSEK i föregående kvartal. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 727 (1 726) MSEK. Nettoresultatet var 2 191 (1 346) 

MSEK vilket motsvarade en vinst per aktie på 8,00 (4,92) SEK. Avkastningen på sysselsatt respektive 

eget kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 21,8 respektive 19,3 procent. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 1,4 (1,5) miljarder SEK. För 2021 bedöms de totala investeringarna uppgå till 

7,5 miljarder SEK inklusive årets andel av expansionsinvesteringen i Odda. I beloppet ingår drygt 4,5  

miljarder SEK i underhållsinvesteringar av typen tillredningar, gråbergsbrytning, löpande dammhöjningar 

samt ersättningsinvesteringar.  

 

Det fria kassaflödet ökade till 2 013 (1 174) MSEK främst till följd av ett bättre resultat.  

 

Finansnettot var -58 (-75) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,6 (1,1) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskuldsättningsgraden 4 (17) procent och nettoskulden 1 999 (6 946) 

MSEK. Därutöver uppgick efterbehandlingsskulden netto till 2 319 (2 275) MSEK.  

Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 3,1 (4,1) år och räntebindningstiden på utnyttjade lån var 

2,7 (3,4) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 12 871 (8 662) MSEK, 

bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Konjunkturen stärktes under det andra kvartalet. Framför allt gynnades bygg- och tillverkningsindustrin 

av återhämtningen i efterfrågan. De genomsnittliga priserna på samtliga huvudmetaller ökade, med  

undantag för nickel. Prisutvecklingen i SEK var snarlik den i USD då växelkursen var tämligen 

oförändrad. 

 

Den globala efterfrågan steg 11 procent under andra kvartalet jämfört med fjolåret. Stålindustrin, som är 

en viktig förbrukare av zink, producerade på höga nivåer för att dra nytta av höga priser på galvaniserat 

stål. Zinkpriserna ökade med 6 procent jämfört med föregående kvartal. 

Smältverksindustrin i Kina ökade sin produktion jämfört med föregående kvartal. Produktionstakten i 

övriga världen var stabil.  

Den globala gruvproduktionen var drygt 17 procent högre än under andra kvartalet ifjol. Förra året  

tvingades flera gruvproducenter tillfälligt stänga ned sina verksamheter för att minska spridningen av  

covid-19. Den ökande produktionen tillsammans med begränsningar i smältverkskapaciteten förbättrade 

smältlönerna på spotmarknaden i Kina.  

Kopparpriset utvecklades starkt under första delen av perioden och uppnådde en ny rekordnivå i maj. 

Trots att priset sjönk under slutet på kvartalet ökade priserna med 14 procent jämfört med 

föregående kvartal. 

Den globala efterfrågan på koppar ökade 5 procent jämfört med andra kvartalet ifjol. Efterfrågan i Kina 

minskade 6 procent men kompenserades av stark återhämtning i övriga världen. Industriproduktionen i 

framför allt USA och Europa fortsatte att utvecklas starkt. 

Den globala smältverksproduktionen var i stort sett oförändrad jämfört med fjolårets andra kvartal. De 

restriktioner som infördes ifjol för att bromsa pandemin påverkade metallproduktionen endast marginellt. 

Koncentratutbudet ökade 5 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Koncentratmarknaden bedöms nu 

vara i balans efter ett större underskott under första kvartalet. 

Flertalet kinesiska smältverk genomförde underhållsstopp under kvartalet. Den minskade efterfrågan på 

koncentrat hade en positiv effekt på kopparsmältlönerna och spotpriserna förbättrades. De var dock 

fortsatt betydligt lägre än priserna i vägledande årskontrakt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Den globala efterfrågan på nickel ökade 26 procent jämfört med andra kvartalet ifjol främst till följd av 

den ökade produktionen av rostfritt stål. Tillväxten av nickelutbudet var inte lika kraftig och bedöms ha 

ökat med 9 procent. Underskottet på nickel under första halvåret 2021 resulterade i en betydande 

minskning av de officiella lagren.  

Nickelpriset var i genomsnitt något lägre än föregående kvartal. 

Den globala efterfrågan på bly ökade 8 procent jämfört med andra kvartalet ifjol samtidigt som 

produktionen ökade 6 procent. Försäljning av ersättningsbatterier till fordonsindustrin låg på en fortsatt 

hög nivå. 

Guldpriset steg inledningsvis för att sedan sjunka mot slutet av kvartalet. Ökad oro för ett högre 

inflationstryck ledde initialt till att guldpriset steg. Priset sjönk dock under slutet av kvartalet sedan den 

amerikanska centralbanken indikerat att en höjning av styrräntan kan komma att ske tidigare än väntat.  

Underskottet på palladium ökade och priset steg 16 procent under kvartalet. 

De globala svavelsyrapriserna steg under det andra kvartalet till den högsta nivån sedan hösten 2008. 

Kinesiska smältverk minskade produktionen bland annat till följd av begränsad energiförsörjning. Det 

fick till följd att produktionen endast täckte det kinesiska behovet. Därmed var tillgången på  

exportmarknaden fortsatt begränsad, trots att större smältverk i både Japan och Sydkorea återupptog 

produktionen efter tidigare underhållsstopp. 

 

 

 

 

 



 

Boliden har fem gruvområden; Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa och Tara. I affärsområdet 

ingår prospektering och gruvutveckling, drift av gruvor och efterbehandling och bearbetning av nedlagda 

gruvor.  

 Högre metallpriser  

 Lägre halter  

 Rörelseresultatet uppgick till 2 192 (779) MSEK 

 

Rörelseresultatet ökade till 2 192 (779) MSEK. Förbättringen beror främst på högre metallpriser.  

Volymerna minskade dock jämfört med ifjol på grund av lägre halter i Aitik och bortfallet från Kylylahti 

som slutbröts i slutet av föregående år. Andra kvartalet ifjol inkluderade en resultateffekt av en brand i 

Kevitsa på -80 MSEK.  

Rörelseresultatet var 561 MSEK högre än föregående kvartal. Förbättringen beror främst på högre 

metallpriser i kombination med högre anrikad volym i Aitik och högre halter i Kevitsa. Högre produktion 

medförde dock högre kostnader och avskrivningar. Produktionsproblem i Aitik och Tara påverkade 

rörelseresultatet med -300 MSEK i föregående kvartal.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Producerad metall i koncentrat var högre än föregående kvartal, som präglades av produktionsproblem i 

Aitik, men något lägre än ifjol. Hög sjukfrånvaro till följd av covid-19 pandemin har haft en fortsatt 

negativ påverkan. Produktionen av zink i koncentrat överträffade föregående kvartal men var något lägre 

än ifjol. Produktionen av koppar i koncentrat ökade jämfört med föregående kvartal men minskade 

jämfört med föregående år. Produktionen av nickel i koncentrat steg däremot kraftigt både jämfört med 

föregående kvartal och ifjol beroende på högre halt i Kevitsa. Produktionen av guld i koncentrat ökade 

jämfört med föregående kvartal till följd av ökad anrikad volym i Aitik och Bolidenområdet, men var 

lägre än i fjol beroende på lägre halt och bortfallet av Kylylahti. Produktionen av silver i koncentrat steg 

både jämfört med föregående kvartal och ifjol till följd av högre silverhalt i Garpenberg och  

Bolidenområdet. 

Aitiks anrikade volym ökade jämfört med föregående kvartal, som påverkades av ett längre oplanerat 

stopp i en av de två kvarnlinjerna i anrikningsverket. Stoppet varade knappt en vecka in i andra kvartalet. 

Aitiks anrikade volym nådde dock inte upp till fjolårets nivå. Hög sjukfrånvaro relaterat till covid-19 

pandemin påverkade negativt. Både produktionen av koppar och ädelmetaller i koncentrat föll i årstakt. 

Lägre halter påverkade också negativt. Kopparhalten uppgick till 0,21 (0,25) procent och guldhalten till 

0,11 (0,13) g/ton. För 2021 bedöms kopparhalten uppgå till 0,21 procent och guldhalten till 0,11 g/ton, 

vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. 

Bolidenområdets anrikade volym var högre än såväl föregående kvartal som andra kvartalet ifjol till följd 

av ökad produktion från lager och ändrad malmmix. En förändrad mix i genomsättningen med en ökad 

andel malm från Renström på bekostnad av andelen malm från Kristineberg medförde även högre halter 

för flertalet metaller.  

Garpenberg noterade ännu ett stabilt produktionskvartal. Den anrikade volymen nådde dock inte fullt 

upp till föregående kvartals rekordnivå. Zinkhalten för kvartalet uppgick till 3,8 (3,6) procent och silver-

halten till 120 (101) g/ton. För 2021 bedöms zinkhalten uppgå till 3,8 procent och silverhalten till 110 

g/ton, vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. 

Taras anrikade volym ökade jämfört med föregående kvartal, som påverkades av produktionsutmaningar, 

men var lägre än ifjol. Ett kortare oplanerat produktionsstopp på ett transportband påverkade negativt. 

Lägre halter gav sammantaget en produktion av metall i koncentrat i nivå med föregående kvartal men 

lägre än ifjol.  

Kevitsas anrikade volym minskade något jämfört med föregående kvartal men ökade jämfört med ifjol 

som påverkades av en brand i en krossanläggning. Malm med låg malbarhet samt störningar i krossarna 

påverkade genomsättningen negativt. Högre halter bidrog dock positivt. Kopparhalten uppgick till 0,38 

(0,36) procent och nickelhalten var 0,23 (0,18) procent. 

 

 

 
 
 

 
 



 

Boliden har fem smältverk; zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe.  

 Högre metallpriser men lägre smältlöner 

 Stabil produktion 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 789 (914) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 789 (914) MSEK. Priser och villkor 

gav sammantaget en svagt positiv effekt. Volymerna påverkades av lägre volym fri metall och kostnaderna 

ökade till följd av mer omfattande underhållsinsatser. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 160 MSEK lägre än föregående kvartal. Priser 

och villkor bidrog negativt. Hela den avverkade zinkkoncentratvolymen under kvartalet prissattes till 

2021 års benchmarknivå. Detta till skillnad mot föregående kvartal där hälften av zinkkoncentratvolymen 

prissattes till fjolårets betydligt högre nivå. Kostnaderna ökade delvis som en följd av att några underhålls-

stopp inte gjordes under föregående kvartal.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Koppar- och zinkproduktionen visade på små variationer jämfört med både föregående kvartal och ifjol. 

Ädelmetallproduktionen föll dock jämfört med båda jämförelseperioderna till följd av lägre halter i 

ingående koncentrat och låg tillgång på elektroniksekundärråvara. Produktionen av nickel i skärsten var 

betydligt högre än föregående kvartal men i linje med ifjol.  

Rönnskärs koppar- och ädelmetallproduktion var något lägre än både föregående kvartal och ifjol.  

Sekundäravverkningen påverkades fortsatt av låg tillgång på elektroniksekundärråvara.  

Koncentratavverkningen var dock högre än föregående kvartal till följd av högre leveranser från Aitik. 

Volymen fria metaller minskade för ädelmetallerna, och var för övriga metaller i nivå med både föregå-

ende kvartal och ifjol. Ett planerat mindre underhållsstopp genomfördes under kvartalet. 

Harjavalta noterade ännu ett starkt produktionskvartal. Produktionen av nickel i skärsten ökade jämfört 

med både föregående kvartal och ifjol till följd av en stabil produktion. Lågt energiinnehåll i inkommande 

koncentrat, som medförde ett behov av att tillsätta pyrit, påverkade dock negativt. Produktionen av 

koppar och guld nådde inte föregående kvartals rekordnivåer beroende på lägre halter i ingående material.  

Kokkolas zinkproduktion var något lägre än både föregående kvartal och ifjol till följd av ett planerat  

underhållsstopp. Produktionen av silver i koncentrat påverkades negativt av lägre ingående halter.  

Oddas zinkproduktion var i linje med föregående kvartal men högre än ifjol då ett planerat underhålls-

stopp genomfördes.  

Bergsöes produktion var högre jämfört med både föregående kvartal och ifjol till följd av en stabil 

produktion. 

Under kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp som påverkade rörelseresultatet med -50 (-25) 

MSEK. Under 2021 beräknas underhållsstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -510 (-345) 

MSEK varav -310 (-220) MSEK i tredje kvartalet och -150 (-100) MSEK i fjärde kvartalet.  

 



 

  

Försäljningen under första halvåret uppgick till 34 975 (26 600) MSEK. Rörelseresultatet, exklusive om-

värdering av processlager, ökade till 5 065 (3 137) MSEK främst beroende på högre metallpriser. 

Den negativa volymeffekten beror på lägre volymer i Gruvor, främst lägre anrikning i Aitik och bortfallet 

av Kylylahti.  

Kostnaderna ökade jämfört med ifjol till följd av högre underhålls- och energikostnader. 

Avskrivningarna ökade främst till följd av ökad produktion av metall i koncentrat i Kevitsa. 

Andra kvartalet ifjol inkluderade en resultateffekt kopplat till branden i Kevitsa på -80 MSEK.   

Produktionsstörningarna och haverierna i Tara och Aitik under första kvartalet i år påverkade 

rörelseresultatet med -300 MSEK. 

 

 

 

Finansnettot uppgick till -118 (-141) MSEK och nettoresultatet till 4 368 (2 413) MSEK. Resultat per  

aktie var 15,96 (8,82) SEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 2 480 (3 328) MSEK. 

 

 



 
 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var  6 098 (6 095). Olycksfallsfrekvensen för anställda och  

entreprenörer var lägre än både föregående kvartal och motsvarande kvartal ifjol. Boliden fortsätter fokusera på 

utvecklingen av proaktiv riskhantering samt ett ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor för att förbättra säkerheten 

bland både anställda och entreprenörer.  

Boliden följer riktlinjer från respektive lands myndigheter avseende covid-19 pandemin och arbetar aktivt med 

att skydda hälsan och minska smittspridningen samt oron bland medarbetarna. Detta sker som en del av det 

redan etablerade systematiska arbetsmiljöarbetet inom koncernen. Det förbättrade pandemiläget möjliggör en 

gradvis återgång till mer normala rutiner, vilket innebär fler skyddsronder, fysiska möten med entreprenörer, 

effektivare riskarbete i fält och tätare erfarenhetsutbyte. Arbetet med att uppdatera riktlinjer kring hem- och  

distansarbete utgör en viktig del av det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.     

Covid-19 pandemin har föranlett en fortsatt förhöjd sjukfrånvaro. Den var dock något lägre än både föregående 

kvartal och ifjol. 

Koldioxidintensiteten var lägre än föregående kvartal men högre än ifjol. Andelen fossilhaltiga bränslen var 

återigen på en normal nivå. Detta till skillnad mot föregående kvartal då tillfälliga produktionsstörningar i 

samband med kall väderlek ökade koldioxidutsläppen. Arbetet för att reducera utsläpp av koldioxid pågår konti-

nuerligt inom Bolidens klimatprogram. Utsläppen av svaveldioxid var något högre under kvartalet på grund av 

naturliga variationer. Insatser för att minska utsläpp av svaveldioxid pågår. 

Under kvartalet inträffade ingen allvarlig miljöincident. 
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Moderbolaget Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en 

anställd som ersätts av Boliden Mineral AB. Resultat- och balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 21. 

Styrelsen har beslutat att investera i en expansion av Boliden Odda till 350 kton i årlig zinkproduktion och utökad utvinning av bimetaller.  

Investeringen uppgår totalt till 700 MEUR och kommer att färdigställas i slutet av 2024. Den nya anläggningen kommer att bli en av de mest 

effektiva zinksmältverken i världen och producera zink med ett mycket lågt koldioxidavtryck. Erforderliga miljötillstånd har erhållits för 

expansionen inklusive möjligheten till långsiktig avfallslagring i fjällhallar. 

Den 29 april 2021 beviljade Mark- och miljödomstolen Boliden tillstånd enligt miljöbalken att bryta malm i Liikavaara, ett nytt dagbrott i  

anslutning till Aitik. Tillståndet kan tas i anspråk tidigast den 29 april 2022. Tillståndet har överklagats av ett flertal olika myndigheter och  

organisationer. 

Den 15 juni 2021 beviljade Mark- och miljödomstolen Boliden tillstånd att öka mängden bruten och anrikad malm i Garpenberg från 3 till 3,5 

miljoner ton per år. Tillståndet har överklagats men innehåller ett verkställighetsförordnande, vilket innebär att tillståndet gäller tills vidare trots att 

det har överklagats.  

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och omvärldsrisker, finansiella risker,  

verksamhets- och affärsrisker samt legala risker. Den globala konjunkturen och i synnerhet den globala industriproduktionen, påverkar  

efterfrågan på zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till Bolidens Års- och  

hållbarhetsredovisning för 2020: Riskhantering sidorna 54-57.  

Boliden har under kvartalet arbetat med att minimera smittspridning för att skydda anställdas och entreprenörers hälsa. Covid-19 pandemin har 

dock förorsakat förhöjd korttidsfrånvaro och vissa logistikstörningar.  

Boliden planerar för normal drift av verksamheten under kommande kvartal men det föreligger fortsatt förhöjd risk kopplat till effekter av covid-

19 pandemin. Kommande underhållsstopp, från och med tredje kvartalet 2021, utgör ett särskilt riskmoment i detta avseende. I de fall covid-19 

pandemin har påverkat bedömningen av riskerna framgår det i respektive avsnitt i kvartalsrapporten. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för fi-

nansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplys-

ningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna kvartalsrapport är för koncernen upprättad enligt  

IAS 34, delårsrapportering, och årsredovisningslagen samt för moderbolaget enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och  

beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpades i 2020 Års- och hållbarhetsredovisning.  

Boliden presenterar sedan flera år vissa finansiella mått i kvartalsrapporten som inte definieras enligt IFRS och anser att dessa mått ger värdefull 

kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma 

sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått 

som definieras enligt IFRS. Finansiella mått som Boliden använder och som inte definieras i IFRS-regelverk är: Rörelseresultat (EBIT) exklusive 

omvärdering av processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital, 

Nettoskuldsättningsgrad, Soliditet och Netto efterbehandlingsskuld. Definition, motivering och beräkning av Boliden använda finansiella mått 

framgår av www.boliden.com. 

 

http://www.boliden.com/


 
 

 

 

Undertecknade försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,  

ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

 

Stockholm den 21 juli 2021 
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Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Boliden AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2021. Det är styrelsen och verk-

ställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 

ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av 

finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 

enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 

oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 

allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredo-

visningslagen. 

Stockholm den 21 juli 2021 

Deloitte AB 

 

 

Jan Berntsson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 22 oktober 2021 Rapport för tredje kvartalet 2021  

 11 februari 2022 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2021 

 28 april  2022   Rapport för första kvartalet 2022 och årsstämma 

 

 

   

   

 

  

 

Bolidens nya värderingar Omsorg, Mod och Ansvar 

En berättelse om ANSVAR: Enklare för alla att ta ansvar och förbättra driftsäkerheten 

Vid smältverket Odda i Norge var riktlinjerna och rutinerna för att använda specifika maskiner och att utföra vissa uppgifter inte alltid så lätta att hitta. 
Ibland fanns nödvändig information i ett dokument och ibland satt direktiven utskrivna och fasttejpade på en vägg. Det fanns ingen gemensam plats med 
enkel åtkomst där alla processer och riktlinjer lagrades – tills nu. Sedan hösten 2019 har alla operativa avdelningar utsett en av sina egna maskinister för att 
systematisera och förbättra deras arbetsprocesser, uppdatera nödvändig dokumentation och göra den tillgänglig och lätt att använda. På så sätt är det enkelt 
för alla på smältverket att ta personligt ansvar över den dagliga verksamheten samt att förbättra förutsägbarheten och tillförlitligheten för hur uppgifter 
utförs. 
- De utvalda superanvändarna arbetade engagerat tillsammans och skapade en miljö för utökat samarbete mellan avdelningarna, säger Arne Opheim, 
Communication & NBW developer på Odda, och ansvarig för att underlätta och koordinera arbetet. Förutom att beskriva hur ett jobb utförs enligt aktuell 
standard, visar systemet alla maskinister vilka verktyg de behöver för en viss uppgift, vilken säkerhetsutrustning som krävs och vad man ska tänka på när 
jobbet utförs. 
- Alla arbetsrelaterade tillvägagångssätt matas in i systemet, vilket helt klart kommer att bidra till förbättrad säkerhet när varje dokument är lätt att hitta 
och få tillgång till, säger Christina Steen, HR Manager på Odda. 
- Vi har påbörjat arbetet med att göra videor som följer procedurerna och visar hur en specifik process, utrustning eller kritisk arbetsuppgift ska utföras 
enligt standarden. Det ska vara väldigt lätt och tydligt att använda, tillägger hon. Det är också lättillgängligt från en mobil enhet. Just detta har varit avgö-
rande för våra kollegor som arbetar i smältverket. 
Finn Bjørnar Berg är huvudsäkerhetsrepresentant vid Odda och ser fram emot att se systemet implementerat för hela smältverket. 
- Det är oerhört viktigt att alla arbetar på ett säkert sätt. Vårt nästa steg är att helt implementera det på operatörsnivå, säger han. Målet med att organisera 
samtliga riktlinjer, rutiner och processer i en samlad databas är att effektivisera och förbättra arbetssättet för de som jobbar på smältverket. Nästa fas är att 
identifiera hur systemet ska underhållas och vidareutvecklas som en del av anläggningens dagliga arbetsrutiner. 
 
Bilden: Christina Steen, HR Manager och Arne Opheim, Communication & NBW developer på Odda 
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Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en anställd som ersätts av Boliden 
Mineral AB. Under andra kvartalet 2021 har Boliden AB inga belopp att redovisa under övrigt totalresultat.

 

 



 
 

 

 

 

Verkligt värde på derivat baseras på aktuella köp- och säljpriser på balansdagen samt på en diskontering av beräknade kassaflöden. Marknadspriser 

för metaller hämtas där metallderivaten handlas, London Metal Exchange (LME) samt London Bullion Market Association (LBMA). Diskonte-

ringsräntor utgår ifrån aktuella marknadsräntor per valuta och tid till förfall för det finansiella instrumentet. Valutakurser hämtas från Riksbanken. 

Vid upplysning om verkligt värde på skulder till kreditinstitut beräknas verkligt värde som diskonterade avtalade amorteringar samt räntebetal-

ningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 30 juni 2021 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med marknadsmäss-

iga räntor på kreditmarknaden. Verkligt värde överensstämmer därför väsentligen med det redovisade värdet.  

Kundfordringarnas och leverantörsskuldernas redovisade värde anses vara detsamma som det verkliga värdet med anledning av kort förfallotid, att 

reserveringar görs för osäkra kundfordringar samt att eventuell dröjsmålsränta kommer att debiteras. Bolidens innehav av finansiella instrument 

som redovisas till verkligt värde i balansräkningen tillhör samtliga nivå två i verkligt värdehierarkin med undantag för ett litet belopp i andra aktier 

och andelar som tillhör nivå tre. Se vidare under redovisningsprinciper i Års- och hållbarhetsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Försäljning av metallkoncentrat, metaller, mellanprodukter och biprodukter redovisas vid leverans till kund i enlighet med försälj-

ningsvillkoren, det vill säga intäkten redovisas i samband med att kontrollen övergår till köparen.

Koncernens metallkoncentrat faktureras preliminärt vid leverans. Definitivfakturering sker när alla ingående parametrar (koncentrat, kvantitet, 

metallinnehåll, föroreningsinnehåll och metallpris för den överenskomna prissättningsperioden, vilket normalt är genomsnittspris månaden efter 

leveransmånaden på LME) har fastställts. 

Koncernens metaller och mellanprodukter faktureras till kunderna vid leverans. Koncernen eliminerar prisrisken vid försäljning och inköp av 

metaller genom att dagligen terminssäkra differensen mellan inköpt och såld kvantitet.  

Koncernens biprodukter faktureras till kunderna i samband med att kontrollen övergår, vilket sker vid leverans. 

 

 

 

  



 
 

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncernens rörelseresultat ett år 

framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar per den 30 juni 2021 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer. Känslighetsanalysen be-

aktar inte effekter av metallprissäkringar, valutakurssäkringar, kontrakterade smältlöner eller omvärderingar av processlager i smältverken. 

 

Nedan visas ett vägt index med de priser, villkor och valutor som har störst påverkan på Bolidens resultat, samt ett vägt valutaindex och ett vägt 

metallpris- och smältlöneindex. Valutor och metallpriser har ofta uppvisat en negativ korrelation vilket verkat utjämnande på det Bolidenvägda 

indexet samt Bolidens resultat. 

  

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

1 För definitioner se www.boliden.com.   3 Inkluderar silverproduktion i Tara som ej är betalbar. 

2 Avser metallinnehåll i koncentrat.    

http://www.boliden.com/


 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


