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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar ämnet investeringskalkylering i ett större företag. Investeringskalkyler 
behövs för att kunna fatta rationella investeringsbeslut. Utgångspunkten för detta arbete har varit 
en uppdragsstudie av ett större investeringsprojekt hos LKAB. De teorier som vi har studerat 
säger att investeringsprojekt ofta får ett sämre utfall i verkligen än vad kalkylen visade. Syftet 
med uppsatsen var att se hur väl det verkliga utfallet av investeringen stämmer överens med det 
kalkylerade, hur processen vid investeringskalkylering ser ut och hur företaget behandlar risker i 
samband med investeringar. Resultatet baserar sig på intervjuer som genomförts hos 
uppdragsföretaget och uppgifter hämtade ur företagets ekonomisystem. I slutsatserna analyserar 
vi vad som avviker från kalkylen och varför. Dessutom analyserar vi hur företagets riskhantering 
fungerar. Vi analyserar även om vår teori stämmer på det undersökta företaget. 
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Abstract 
 
The subject of this thesis is investment calculation in a larger company. Investment calculation is 
needed in order to be able to make rational investment decisions. This study regarding a major 
investment project was an assignment by LKAB. The theories that we studied told us that 
investment projects often show a less profitable result than calculated. The purpose of this study 
was to compare the real outcome with the calculated one, study the investment calculation 
process and also study how the company handles the question of risk associated with 
investments. The result is based on interviews made at the studied company and information 
from the company’s accounting system. We analyse what differs from the original calculation 
and why, and also how the company handles investment risks in our conclusions. We also 
analyse if our theory is consistent with the results from the company we studied. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
LKAB anmälde under våren 2001 intresse hos Luleå tekniska universitet om att få en efterkalkyl 
gjord på en investering i Malmberget. Denna rapport är alltså gjord på uppdrag av LKAB men 
slutsatserna som vi kommer fram till skulle även kunna gälla för andra företag.  
 
LKAB:s gruva i Malmberget består av ett flertal malmkroppar. De flesta innehåller magnetit 
men det finns även några som innehåller hematit. Hematiten är i det närmaste omagnetisk och är 
därför svårare och dyrare att hantera ur malmförädlingssynpunkt. Därför har endast magnetit 
brutits i Malmberget under de senaste decennierna. För att kunna öka volymerna i gruvan har 
dock brytning av hematit åter blivit aktuell. 
 
I utredningen OPS 2001 konstaterades att malmförädlingsverken hade totalt en kapacitet på 8,7 
miljoner ton per år samtidigt som gruvans kapacitet begränsades till 7 miljoner ton per år. 
Därmed uppstod en överkapacitet i förädlingsverken på 1,7 miljoner ton per år. Om den lediga 
kapaciteten kunde utnyttjas med tillfört rågods från någon källa skulle LKAB:s lönsamhet i 
Malmberget ökas avsevärt.  Utredningen konstaterade att transporter av rågods från Kiruna inte 
var något alternativ eftersom en ökad produktion i Kirunagruvan behövdes för egen konsumtion 
uppe i Kiruna. Ett annat alternativ vore att återuppta brytningen vid dagbrottet i Svappavaara 
men det alternativet ansågs dyrare än hematitalternativet. Med ny teknik ansågs det möjligt att 
med god lönsamhet bryta vissa av hematitmalmkropparna i Malmberget och på så sätt öka 
volymerna i Malmberget och ta tillvara överkapaciteten i förädlingsverken (OPS 2001).  
 
Att genomföra brytning och förädling av hematitmalm är en komplicerad process som måste 
förklaras närmare för att läsaren ska kunna få förståelse för de många olika kostnader som är 
förknippade med en investering av det här slaget (bilaga 1). Först bryts malmen nere i gruvan 
och mals ner i ett första steg. Därefter transporteras malmen upp till ytan. Så här långt är 
tekniken densamma som vid magnetitbrytning.  
 
När malmen kommit upp till ytan transporteras den till sovringverket där man skiljer av skrot, 
delar av gråberget och delar av den magnetit som finns i hematitmalmen. Avskiljning sker med 
hjälp av olika siktar (ungefär som filter) och genom att malmen mals ner till mindre storlek. 
Magnetiten avskiljs med hjälp av en svagmagnetisk avskiljare som fångar upp magnetiten, som 
är starkt magnetisk i sig, men lämnar kvar hematiten som knappt är magnetisk alls.  
 
Hematitmalmen går sedan vidare till anrikningen där malmen mals ner ytterligare i en 
stångkvarn för att sedan åka ner i en gravititetsavskiljare som utnyttjar vattnets lyftkraft och 
jordens dragningskraft för att skilja av järnet från gråberget. För att fånga upp en del av det svinn 
som uppstår vid graviditetsavskiljningen körs delar av materialet genom en sorts spiraler där det 
tyngre järnet åker in till mitten av spiralen samtidigt som gråberget hamnar längre ut. Efter det 
åker materialet genom en kulkvarn och siktas ytterligare en gång.  
 
När det är klart går det vidare till två starkmagnetiska avskiljare där de sista resterna av gråberg 
tas bort. Sedan mals den nu i stort sett rena hematiten ytterligare för att sedan transporteras till 
pelletsverket. I pelletsverket blandas hematiten med magnetit och med ett bindemedel som gör 
att materialet blir möjligt att bränna till kulor med hjälp av olja. Kulorna kallas för pellets. All 
material blir dock inte pellets utan företaget framställer även andra typer av järnprodukter, främst 
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slig som är i pulverform. Den malm som blir slig passerar sovringen men avskiljs i anrikningen 
och passerar således inte pelletsverket. 
 
Att sovra och anrika magnetitmalm är en betydligt mycket enklare process och det gör att 
tillvaratagandet av hematitmalmen blir jämförelsevis kostsam. Vidare har LKAB inte bedrivit 
hematitmalmsverksamheten så länge och har alltså inte så lång rutin på området. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
LKAB gjorde flera investeringskalkyler så som pay-off, nuvärdesberäkning samt internränta och 
fann då att en investering i hematitbrytning i Malmberget skulle bli lönsam. LKAB:s styrelse 
beslutade att genomföra investeringen. I efterhand har det visat sig att det finns osäkerhet 
huruvida investeringen varit lönsam eller ej. Därför har vi fått i uppdrag att göra en efterkalkyl 
och undersöka vad som avviker från beräkningarna.    
 
När företag gör stora investeringar av det slag som vi ska undersöka måste de ta hänsyn till ett 
stort antal faktorer. Flera av dessa faktorer är svåra att förutse. Desto mer säkerhet företaget vill 
ha i sin kalkyl, desto mer kommer det att kosta i forskning, undersökningar och i att det går åt tid 
att ta fram information. Under den tiden kunde företaget ha producerat varor med den gjorda 
investeringen. Företaget måste väga kostnaden för mer information mot den nytta de kan ha av 
den. 
 
Vidare kan de variabler som företaget sätter in i investeringskalkylen ändras. Till exempel kan 
försäljningspriset på produkterna ändras vilket gör att intäkterna inte blir de samma som 
företaget räknat med från början. Det kan också tillkomma oförutsebara kostnader eller 
livslängden kan bli en annan än vad företaget räknade med från början. Att kalkylen inte 
stämmer överens med verkligheten är snarare regel än undantag och därför är det viktigt att 
företaget har gjort känslighetsanalyser där de ser följderna av eventuella avvikelser. Företaget 
bör analysera vilka risker som finns förknippade med den tänkta investeringen. 
 
Ett annat problem vid investeringskalkylering kan vara det sätt som information handhas och 
beslut fattas på i företaget. Om företaget till exempel är hierarkiskt uppbyggt så kan det bli 
problem med kommunikationen mellan hög och låg speciellt om det är många instanser i mellan. 
Viktig information försvinner på vägen. Har företaget istället en platt organisation så kan fallet 
istället vara att ingen egentligen har riktig överblick och kontroll över vilka kostnader och 
intäkter som en investering kan ge. Sen måste det även påpekas att de kalkylmodeller som tas 
upp i detta arbete är en förenkling av verkligheten på många sätt.  
 
1.3 Problem 
 
Det som ska undersökas i denna uppsats är vad som kan göra att en investeringskalkyl inte 
stämmer överens med det verkliga utfallet av investeringen och vad som eventuellt kunde ha 
gjorts för att förebygga skillnader mellan kalkylen och det verkliga utfallet. Som nämnts tidigare 
finns det en rad faktorer som kan göra investeringskalkylering komplicerat. Att studera det 
verkliga utfallet av en investering är viktigt för företagen för att se vilket utbyte de har fått av de 
satsade resurserna. Företagen har också möjlighet att dra lärdom av tidigare misstag så att de inte 
upprepas vid nästa investering.  
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1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att: 
 
• Analysera hur investeringskalkylering går till i ett företag. 
• Analysera hur väl det verkliga utfallet av investeringskalkylen överensstämmer med det 

kalkylerade, vad som skiljer sig och varför. 
• Analysera hur företaget behandlar risker vid investeringskalkylering. 
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2. METOD 
 
2.1 Vetenskaplig ansats 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur investeringskalkylering fungerar hos ett visst 
företag. Vi har vid vårt arbete utgått från den teori om investeringskalkylering som vi studerat 
innan undersökningen påbörjades. Efter avslutad undersökning har vi analyserat hur väl den teori 
vi studerat stämde överens med de resultat vi fick fram vid vår undersökning. Att utgå från teorin 
och pröva denna i verkligheten kallas ett deduktivt arbetssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul 
1998). Vårt arbete har därför haft en deduktiv ansats. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
På grund av uppsatsens uppdragskaraktär föll det sig naturligt att utforma den empiriska studien 
som en fallstudie. Vid fallstudier studeras ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Fallstudier har 
tre särdrag: betoning av aktörsrollen (även om inte enskilda aktörers inverkan bör överbetonas), 
studier av historiska förlopp och en god förmåga att kommunicera med verkligheten (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul 1998). Vi har undersökt LKAB:s hematitsatsning i Malmberget flera 
avseenden: investeringskostnader, driftskostnader, intäkter, malmkvalitet, utbyten, volymer, 
riskhantering, beslutsprocess och så vidare. Vi har vid våra studier varit beroende av att få 
information av de aktörer som finns inom företaget och vars agerande påverkat utfallet av 
investeringen, vi har studerat ett historiskt förlopp, det vill säga resultatet av hematitsatsningen 
under den period verksamheten varit igång och vi har i vår undersökning försökt att på bästa sätt 
föra över de erfarenheter vi fått ute i verkligheten till vårt arbete.  
 
2.3 Litteratursökning 
 
Vår uppsats handlar om ämnet investeringskalkylering. Med utgångspunkt från detta har vi sökt 
teorier som behandlar ämnet. Sökningen efter litteratur genomfördes med sökrutinen Bibdia. Det 
sökord som användes var investeringskalkylering. Sökningen visade att det finns en stor mängd 
litteratur inom ämnesområdet. Vi valde ut relevant litteratur som kom att bilda en teoretisk 
referensram för vår uppsats. 
 
2.4 Val av företag 
 
Orsaken till att LKAB valdes som undersökningsföretag för vår uppsats var att företaget under 
våren 2001 anmälde intresse till universitetet om att få en efterkalkyl gjord för hematitsatsningen 
i Malmberget. Vi ansåg detta vara ett intressant ämne att skriva vår uppsats om och bestämde oss 
för att anta uppdraget. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen har skett genom intervjuer med personer som har eller har haft anknytning till 
hematitprojektet och med hjälp av uppgifter från LKAB:s ekonomisystem som tagits fram med 
hjälp av våra kontaktpersoner vid företaget. Vi utgick från LKAB:s investeringskalkyl för 
hematitsatsningen. Den bestod av två delar: en för grundinvesteringen och en för driften av 
verksamheten. Vi studerade kalkylen och letade fram det verkliga utfallet för de poster som 
fanns med i kalkylen. Det innebar insamlande av uppgifter om intäkter, kostnader, volymer, 
förbrukning av olika slag, utbyten och kvalitet. Dessa uppgifter räknade vi ihop och 
sammanställde så att vi fick fram en jämförelse mellan vad som stod i kalkylen och vad det 
verkliga utfallet av hematitsatsningen blev. Därefter intervjuade vi olika personer i företaget för 
att ta reda på vad de skillnader mellan kalkyl och verkligt utfall som kom fram berodde på. Vårt 
syfte var även att undersöka hur investeringskalkylering går till i ett företag och hur företaget 
hanterar risker vid investeringskalkylering. Genom intervjuer med personer som har hand om 
sådant samlade vi in fakta om dessa frågor. När vi sammanställt det material vi fått fram vid vår 
studie vid LKAB gjorde vi en jämförelse med vår teoretiska referensram för att se hur väl teorin 
stämde överens med resultaten från empirin och skrev rekommendationer till företaget. 
Intervjuerna gjordes under två besök i Malmberget och per telefon. Vid intervjuerna användes 
samma frågor till alla intervjuade som svarade på frågorna i den utsträckning de hade tillgång till 
information. En del intervjuer gav mycket information medan vissa gav sämre utdelning. Genom 
att vi talade med många personer fick vi dock in den information vi behövde för att 
sammanställa vår arbete. 
 
2.6 Validitet 
 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. 
Det finns två aspekter på validitet: inre validitet och yttre validitet. Inre validitet avser 
överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Yttre validitet har att 
göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde som erhålls vid användandet av en 
operationell definition och verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1998). 
 
Beträffande den inre validiteten har ett problem varit att kostnader som stått under en post i 
investeringskalkylen  inte alltid sammanställts likadant i LKAB:s ekonomisystem. Det har då 
varit svårt att göra en rättvisande jämförelse mellan kostnader i kalkylen och verkliga kostnader. 
Problemet har lösts genom att vi räknat fram kostnader genom att ta reda på förbrukade mängder 
och multiplicera dessa med de priser LKAB betalar för dessa varor och tjänster. Mängder och 
priser har varit enkla att ta fram med hjälp av våra kontaktpersoner vid LKAB. 
 
När det gäller den yttre validiteten har vi hela tiden fått vara på vår vakt. LKAB bryter och 
förädlar både hematit- och magnetitmalm i Malmberget. Vår uppsats har behandlat hematitdelen. 
Det har därför varit viktigt att skilja på uppgifter som hör till hematitdelen och uppgifter om 
magnetitdelen. Om vi vid sökandet av till exempel kostnaderna för anrikningen fått en siffra som 
avsåg båda malmsorterna skulle vår undersökning inte fått ett riktigt resultat. Vi har därför vid 
framtagandet av uppgifter lagt ner stor vikt vid att få fram rätt information som verkligen 
behandlat det vi varit ute efter.  
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2.7 Reliabilitet 
 
Reliabilitet mäter ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög 
reliabilitet medför att en annan undersökare ska komma till ungefär samma resultat om denne 
använder samma angreppssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1998). Vår utgångspunkt vid 
undersökningen har varit LKAB:s investeringskalkyl. Vi har jämfört det som står i kalkylen med 
det verkliga utfallet. Vi har alltså vid sökandet efter information letat efter de uppgifter som står i 
kalkylen. Vid våra intervjuer har vi använt samma frågeformulär till alla respondenter (se bilaga 
2). Vi har dokumenterat vilka personer vi intervjuat. En annan undersökare som utgår från 
kalkylen, hämtar information från LKAB:s ekonomisystem och intervjuar de personer vi träffat 
enligt vårt frågeformulär borde komma fram till ungefär samma resultat som vi har gjort. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
3.1 Investeringsbeslut i företag 
 
Ett företags beslutsproblem kan generellt sett indelas i två huvudtyper. I det första fallet handlar 
det om att utnyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Till exempel kan besluten handla om 
att använda de maskiner företaget har så många timmar som möjligt eller att omorganisera för att 
öka effektiviteten i företaget. I det andra fallet handlar det om att förändra resursstrukturen i 
företaget. Exempel på händelser som kräver sådana förändringar är när nya produkter kräver ny 
tillverkningsutrustning, när ökad efterfrågan gör att tillverkningskapaciteten måste ökas och när 
en utsliten maskin behöver bytas ut. Förändringarna kan åstadkommas genom anskaffning av 
maskiner och anläggningar och är exempel på vad som traditionellt avses med investeringar.  
 
Investeringsbeslut kan innebära dels att välja mellan att investera eller inte, dels att välja mellan 
olika investeringsförslag. Om tillgången på kapital är begränsad blir det en fråga om att 
prioritera. De resurser som anskaffas ska utnyttjas under flera år, investeringsbeslut är därför 
långsiktiga (Nilsson/Persson 1992). Forskarna inom företagsekonomi har ofta definierat det 
problem som beslutsfattare i företag står inför som okunnighet om vilket som är det bästa sättet 
att uppnå givna mål (Alvesson/Wilmott 1989). Problemet löses enligt den rationella 
beslutsmodellen: formulera först mål, tag därpå reda på olika alternativ för handling, undersök 
sedan de olika alternativens konsekvenser och välj det alternativ vars konsekvenser ger den 
högsta graden av måluppfyllelse (March 1988). Denna modell ligger till grund för den 
företagsekonomiska läran om beslut om resursanvändning. I boken Investeringsbedömning 
kopplar Ljung/Högberg samman den rationella beslutsmodellen med investeringskalkylering:  
 
” även vid utvärdering av investeringsalternativ gäller det att ställa alternativs positiva och  
negativa konsekvenser mot varandra och sedan välja det alternativ som på bästa sätt uppfyller  
ett visst syfte eller målsättning. De metoder som utvecklats för analys av beslutsproblem är  
därmed även tillämpbara på beslutsproblem….Vår utgångspunkt är den rationella  
beslutsmodellen.” (Ljung/Högberg 1988 sid. 17) 
 
3.2 Metoder för investeringskalkylering 
 
För att analysera olika investeringsalternativs ekonomiska konsekvenser finns olika 
kalkylmodeller som till exempel nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, intern-räntemetoden samt 
pay-off metoden.  
 
Enligt nuvärdesmetoden ska alla betalningar över tiden som går att hänföra till investeringen 
omräknas till tidpunkten för grundinvesteringen med hjälp av en kalkylränta. Därefter dras 
kostnaden för grundinvesteringen av. Den tanke som motiverar detta är att värdet av en betalning 
inte enbart beror på beloppets storlek utan även på när betalningen infaller och att värdet blir 
lägre ju längre fram i tiden betalningen infaller.  
Omräkningen innebär därför en nedvärdering av framtida in- och utbetalningar. Investeringen 
anses vara lönsam om nuvärdet är positivt och lönsamheten är bättre ju högre nuvärdet är.  
 
Enligt annuitetsmetoden räknas samtliga betalningar om till lika stora årliga belopp, så kallade 
annuiteter. Beräkningen kan ske genom att nuvärdet först beräknas och sedan räknas om till 
annuiteter. Investeringen anses vara lönsam om annuiteten är större än noll, Ju högre annuitet, 
desto lönsammare investering.  
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Vid internräntemetoden fastställs den räntefot vid vilken investeringens nuvärde är noll. Det är 
den räntefoten som är investeringens internränta. I stället för att som i nuvärdesmetoden 
bestämma nuvärdet av betalningarna med hjälp av en bestämd kalkylränta bestämmer man 
utifrån betalningarna den ränta som ger nuvärdet noll. Investeringen anses lönsam om den 
framräknade internräntan är högre än kalkylräntan. Ju högre internränta, desto lönsammare 
investering.  
 
Vid pay-off metoden fastställs den tid det tar att få tillbaka de investerade pengarna utifrån 
framtida in- och utbetalningar. Bedömningsregeln är ju kortare återbetalningstid desto 
fördelaktigare investering (Jansson 1993).  
 
Resursuppbyggnaden i ett företag bör vara systematisk. Företagsledningens uppgift är att se till 
att rätt resurser finns tillgängliga vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Det kräver att företaget har 
en planeringsprocess som initierar lämpliga förslag och som samordnar och sållar ut förslag som 
är lämpliga att genomföra. Investeringsplaneringens syfte är att åstadkomma en lämplig struktur 
på företagets resurser mot bakgrund av företagets mål och inriktning och med hänsyn till 
tillgången på personal och kapital. Eftersom investeringsbeslutet binder handlandet på lång sikt 
är det viktigt att använda välutvecklade metoder och instrument för att styra denna 
planeringsprocess.  
 
3.3 Informationssystem vid investeringskalkylering 
 
Ett väl fungerande informationssystem och ett bra utnyttjande av detta är en förutsättning för en 
effektiv investeringsplanering (Nilsson/Persson 1992). Hur mycket information som behöver tas 
fram för att lösa en uppgift som till exempel ett investeringsproblem beror dels på graden av 
osäkerhet rörande problemet, dels på hur många faktorer som måste tas hänsyn till vid lösningen 
av problemet. Relationen mellan dessa faktorer kan beskrivas i ekvationen (fritt efter Galbraith): 
 
I = f(u, N) 
 
Där  
I = den mängd information som behövs för att lösa uppgiften på ett effektivt sätt 
u = graden av osäkerhet om hur problemet ska lösas t ex. vilka resurser som behövs, tidsåtgång 
osv. 
N = antal faktorer som måste tas hänsyn till vid lösningen av problemet t ex. antal avdelningar, 
kunder, produkter osv. 
 
Desto större osäkerhet och desto fler faktorer att ta hänsyn till, desto mer information behövs för 
att kunna lösa problemet på ett effektivt sätt. Det finns två alternativ för att hantera frågan om 
information. Det ena alternativet är att minska informationsbehovet vilket i fråga om 
investeringsproblem medför att färre investeringar görs. Det andra alternativet är att öka 
informationsbehandlingen. Att öka informationsbehandlingen kan göras genom att effektivisera 
det vertikala informationsflödet i ett företag. Genom att se till att företagets planer uppdateras 
oftare kommer mer information att komma in till ledningen som kan fatta mer riktiga beslut.  
 
Informationsbehandlingen kan även ökas genom att införa mer laterala kontakter mellan de olika 
delarna i ett företag. Dessa kontakter kan ske under olika former, till exempel direkta kontakter 
mellan personer som arbetar med ett problem, arbetsgrupper som bildas för att lösa en viss 
uppgift eller team som arbetar med uppgifter på en mer permanent basis än arbetsgrupper. 
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Genom dessa kontakter kommer mer information fram som behövs för att företaget ska kunna 
lösa sina problem (Galbraith 1973). 
 
3.4 Utfallet av investeringar 
Studier har visat att investeringars förkalkylerade utfall endast i undantagsfall överensstämmer 
med det efterkalkylerade. Under förutsättning att det efterkalkylerade utfallet kan anses vara 
riktigt visar det sig att de kalkyler som gjordes inför investeringen inte gav en riktig bild av 
investeringens utfall. Studier har inte bara visat att det förkalkylerade utfallet sällan stämmer 
överens med det efterkalkylerade. De har även visat att det efterkalkylerade utfallet ofta är sämre 
än det förkalkylerade. En av Segelod redovisad studie av 189 stora anläggningsprojekt visade att 
de i genomsnitt blev nästan sextio procent dyrare än kalkylerat. Samma studie fann tre faktorer 
som ständigt anfördes som skäl till fördyringarna: projektets design förändrades, prisstegringar 
inträffade och kostnadsposter glömdes bort (Segelod 1986). 
 
3.5 Riskhantering vid investeringskalkylering  
 
När ett företag tar beslut om att göra en investering innebär det samtidigt ett risktagande. 
Företaget kan inte vara helt säkert på att investeringen faller ut precis som det var tänkt. 
Kostnaderna för investeringen kan bli högre än beräknat eller de effekter satsningen skall ge till 
exempel i form av ökad produktivitet kan bli lägre än vad som förutsetts.  
 
Hur hanterar då företag risker vid upprättande av investeringskalkyler? Ett sätt som används är 
att justera kalkylräntan för att få kompensation för den risk som tas vid investeringen. Räntan 
höjs med en procentsats som anses motsvara den risk företaget tar i och med investeringen. Om 
investeringskalkylen visar att investeringen trots den högre räntan fortfarande är lönsam kan 
företaget fatta beslut om att genomföra projektet. Detta är emellertid ett ”trubbigt” sätt att 
hantera risker vid investeringar. Räntan fördelas geometriskt över investeringens livslängd och 
det innebär att risken också fördelas geometriskt över tiden som om den vore lika stor under hela 
investeringens livslängd vilket sällan är fallet.  
 
Ett exempel kan vara en investering i ett nytt köpcenter med butikslokaler som hyrs ut med 
tjugoåriga kontrakt. Här är risken att investeringen inte ska bli lönsam störst under den första 
tiden innan butikslokalerna är uthyrda. När hyreskontrakt tecknats för alla lokaler minskar risken 
för förluster vid investeringen avsevärt. Vid en investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden med 
en kalkylränta som justerats för risk skulle hyrorna från de tjugoåriga hyreskontrakten 
diskonteras till nuvärde till kalkylräntan och risken alltså fördelas ut proportionellt över tjugo år 
trots att risken är som störst i början av investeringen.  
 
Det är alltså tveksamt om det är lämpligt att använda kalkylräntan som ett sätt för riskhantering 
vid investeringskalkylering. Både teorin och praktiska erfarenheter ger dock stöd för tanken att 
kalkylräntan till viss del bör påverkas av riskerna med en investering. Den risk som bör finnas 
inbyggd i kalkylräntan är den risk som investerare inte kan fördela mellan olika 
investeringsobjekt. Osäkerheten över utfallet av en investering bör således inte påverka 
kalkylräntan om inte denna osäkerhet föreligger även i samband med andra investeringsprojekt. 
 
Ett bättre sätt för riskhantering vid investeringar är att undersöka vilka olika utfall en tänkt 
investering kan tänkas få. Det gäller att ta hänsyn till alla tänkbara faktorer som kan påverka 
utfallet av investeringen och formulera olika scenarion för hur utfallet blir om olika händelser 
inträffar eller inte inträffar. Ett alternativ är att undersöka det mest troliga, det mest optimistiska 
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och det mest pessimistiska utfallet av en investering. I exemplet med köpcentret skulle tre 
scenarion kunna vara: 
 
Alla butikslokaler uthyrda 
75% av butikslokalerna uthyrda  
En mindre del av butikslokalerna uthyrda 
 
Analysen kan sedan utvecklas med att jämföra utfallet vid olika hyresnivåer, olika kostnader för 
underhåll osv. För varje alternativ kan företaget uppskatta investeringskostnaden och de framtida 
betalningsströmmarna. Det är sedan upp till dem som ska fatta beslut om investeringen att med 
hänsyn tagen till riskerna med projektet avgöra om investeringen ska genomföras eller inte 
(Kaplan & Atkinson 1998). 
 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Vår teoretiska referensram kan sammanfattas i punkterna: 
• Investeringsproblem i företag löses med hjälp av den rationella beslutsmodellen 
• Resursuppbyggnaden i ett företag bör vara systematisk 
• Ett väl fungerande informationssystem är en förutsättning för en effektiv 

investeringsplanering 
• Det verkliga utfallet av investeringar blir ofta sämre än det förkalkylerade 
• Företag bör inte använda kalkylräntan för att hantera risker vid investeringar utan istället 

undersöka vilka olika utfall en investering kan få och göra en bedömning av riskerna innan 
investeringsbeslut fattas 
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4. EMPIRI 
 
4.1 Jämförelse mellan kalkyl och verkligt utfall 
 
I denna del av arbetet kommer vi att jämföra kalkylen från 1996 med det verkliga utfallet för år 
2000. Detta gör vi för att se vad som avviker och varför.  Följande textstycke kommer att bestå 
av beräkningar av de nuvarande värdena som sedan kommer att jämföras med de kalkylerade. De 
värden som tas upp kommer att förklaras så att läsaren får inblick i vad de består av och hur de 
räknas ut. Vidare kommer de olika avvikelserna att förklaras både i sifferform och i texten.  
 
LKAB:s hematitprocess i Malmberget består av gruvbrytning, sovring, anrikning och 
pelletisering. Dessutom tillkommer järnvägstransport av färdiga produkter till hamn för vidare 
transport till kunderna. Kalkylen är uppdelad i två delar, en del för grundinvesteringen och en del 
för driftkostnaderna. Vi har valt att fokusera på driftkostnaderna (rörliga) eftersom det är de som 
avviker mest från kalkylen och det är de som går att påverka i framtiden (se tabell 1). Mer 
detaljerad jämförelse återfinns som bilaga (bilaga 3).  
 
I kalkylen räknas det med en ökning på totalt 1,7 miljoner ton färdiga produkter. Av dessa skulle 
1,2 miljoner ton komma från hematitmalm och 0,5 miljoner ton från magnetitmalm. Genom  
hematitsatsningen skulle LKAB även komma åt några nya magnetitmalmsorter, därav de extra 
0,5 miljonerna ton magnetitmalm. Av de 1,2 miljoner ton extra hematitmalm skulle 0,35 
miljoner ton vara ren magnetit som följer med i hematitmalmen och resten, 0,85 miljoner ton 
skulle vara ren hematit.  
 
Det verkliga utfallet blev en total ökning på 0,884 miljoner ton färdiga produkter. Av dessa kom 
0,3 miljoner ton från magnetitmalm och 0,584 miljoner ton från hematitmalmen. Hematitmalmen 
utgjordes av 0,413 miljoner ton ren hematit och 0,171 miljoner ton ren magnetit. Den 
magnetitmalm som kommer från de extra magnetitorterna och den magnetitmalm som kommer 
med hematitmalmen går bara genom sovringen och en liten bit in i anrikningen. 
Magnetitmalmen varken anrikas eller pelletiseras utan går direkt till slig. Därav inga 
anrikningskostnader och pelletiseringskostnader för magnetiten.  
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Tabell 1. Jämförelse mellan Kalkyl och verkligt utfall, totalt och kr/ton färdig produkt 
 

            Kalkyl 1996 Verkligt utfall Diff. 
   Totalt Kr/ton FP Totalt Kr/ton FP Totalt       Kr/ton FP  
 
Merintäkt 1,7 (Mkr.) +219 129 +145 164  -74      +35 
 
Gruvkostnader   
Mervolym 1,2 hem. -59 49 -45 77  +14       -28 
Mervolym 0,5 mag -18 37 -19 63  -1       -26  
Sovringskostnader   
Mervolym 1,2 hem  -5  4 -4  7   +1         -3 
Mervolym 0,5 mag  -1  2 -1  3  +-0         -1 
 
Anrikningskostnader    
Avgår 0,85 mag +15 18 +6 14  9        +4 
Tillkom. 0,85 hem -20 24 -38 92  -18       -64  
Mervolym mag 1,7   -3   5 -2   3  +1        +2  
Pelletiseringskostnader        
Avgår 0,85 mag +15 18 +13 30  -9        -12 
Tillkom. 0,85 hem  -21 24 -15 35   +6        -11 
 
Järnväg + Hamn -24 14 -11 12  +15          +2 
 
Täckningsbidrag +96 56  +29 33  -67          -23 
 
Kapitalkostnad -39 23 -36 41  +3          -18 
 
Årsöverskott    +57 33 -7 -8  -64           -41 
 
De siffror som står med i texten längst till vänster i tabellen gäller för kalkylen, inte för det verkliga 
utfallet. 
 
4.2 Förklaring till jämförelsen 
 
Merintäkterna: I kalkylen från år 1996 räknades med ett försäljningspris på 129 kronor per ton 
färdig produkt, dollarkursen som användes var 6,50 kr/dollar. År 2000 är priset per ton 164 
kronor. Prisökningen beror dels på att dollarkursen har stigit och dels på att det reella priset på 
järn har stigit. Volymen beräknades till 1,7 miljoner ton färdig produkt år 1996 och var under år 
2000 0,88 miljoner ton. De totala intäkterna var kalkylerade till 219 miljoner kronor (1,7*129) 
och blev 145 miljoner kronor för år 2000 (0,884*164).  
 
Gruvkostnaderna: De rörliga gruvkostnaderna beräknades till 29 kronor per uppfordrat ton 
råmalm vilket gav en gruvkostnad på 49 kronor per ton färdig hematitprodukt eftersom 
viktutbytet (viktutbyte = andel färdig produkt i förhållande till insatt volym råmalm) beräknades 
till 59% (29/0,59=49). För magnetiten blev gruvkostnaden 37 kronor per ton färdig 
magnetitprodukt. Magnetiten hade samma kostnad för uppfordrat ton råmalm men eftersom 
magnetitens viktutbyte var högre så blev kostnaden per färdigt ton lägre. Totalt blev 
gruvkostnaderna 77 miljoner kronor (49*1,2+37*0,5).  
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Det verkliga utfallet för gruvkostnaderna år 2000 blev 64 miljoner kronor. Detta beroende på att 
den rörliga kostnaden för uppfordrad råmalm blev 35 kronor per ton samtidigt som den totala 
mängden färdig hematitprodukt (ink.den magnetit som följer med hematitmalmen) blev 0,584 
miljoner ton, mängden färdig magnetitprodukt 0,3 miljoner ton och viktutbytet för hematiten 
45% och för magnetiten 56%. De lägre viktutbytena i kombination med högre kostnad för 
uppfordrad råmalm gjorde att gruvkostnaderna per ton färdig produkt steg till 77 kronor för 
hematiten (35/0,45)och 63 kronor för magnetiten (35/0,56). 
 
Sovringskostnaderna: I kalkylen beräknades sovringskostnaderna till 4 kronor per ton färdig 
hematitprodukt och 2 kronor per ton färdig magnetitprodukt, vilket gav en total kostnad på 5,8 
miljoner kronor (1,2*4+0,5*2). 
 
Det verkliga utfallet blev 7 kronor per ton färdig hematitprodukt och 3 kronor per ton färdig 
magnetitprodukt vilket gav en total kostnad på 5 miljoner kronor (0,584*7+0,3*3). Att kostnaden 
per ton blev högre beror på det lägre viktutbytet och på något högre servicekostnader än 
beräknat. 
 
Anrikningskostnaderna: Anrikningskostnaderna var beräknade till 24 kronor per ton färdig 
hematitprodukt. Eftersom hematitmalmen ersätter en del av magnetitmalmen i pelletiseringen så 
måste vi dra bort anrikningskostnaden för motsvarande mängd magnetitmalm (se även stycket 
om intäkterna). Detta eftersom malm som inte ska pelletiseras inte heller går genom anrikningen. 
Anrikningskostnaden för magnetit beräknades till 18 kronor per ton. Merkostnaden för 
hematitmalmen blev alltså 6 kronor per ton (24-18). Dessutom tillkommer en merkostnad för den 
extra magnetit som kommer med hematitmalmen på 3 kronor per ton färdig produkt. LKAB 
räknade med att få ut 0,85 ton ren hematit ur anrikningen. Den totala merkostnaden för att byta 
ut magnetiten mot hematit i anrikningen beräknades till 10 miljoner kronor (0,85*6+3*1,7) 
 
Det verkliga utfallet år 2000 blev att LKAB fick ut 0,413 miljoner ton ren hematit. Samtidigt 
steg kostnaden för anrikning av hematitmalm från 24 kronor per ton till 92 kronor per ton. Detta 
berodde främst på att viktutbytet blev lägre än beräknat och att malkroppsförbrukningen blev 
högre än beräknat. Kostnaden för anrikning av magnetit blev 14 kronor per ton istället för 18. 
Det betyder att merkostnaden för att anrika hematitmalm blir 78 kronor per ton färdig produkt 
jämfört med att anrika magnetit (92-14). Merkostnaden för den magnetit som följer med 
hematitmalmen blev 2 miljoner kronor (3*0,884). Den totala merkostnaden för anrikningen blev 
34 miljoner kronor (78*0,413+3*0,884). 
 
Pelletiseringskostnader:  I kalkylen räknade LKAB med att pelletiseringskostnaderna för 
hematiten skulle vara 25 kronor per ton färdig produkt och 18 kronor för magnetiten. 
Merkostnaden för hematiten blev då alltså 7 kronor per ton (hematiten ersätter även här lika stor 
mängd magnetit som den mängd hematit de sätter in). LKAB räknade med att pelletisera 0,85 
miljoner ton ren hematit och den totala merkostnaden blev då 6 miljoner kronor (7*0,85). 
 
Det verkliga utfallet blev en pelletiseringskostnad för hematiten på 35 kronor per ton färdig 
produkt och motsvarande för magnetiten blev 30 kronor. Att kostnaderna har stigit för både 
hematit och magnetit beror främst på att oljan som används i processen har blivit dyrare. 
Hematiten förbrukar mer olja vid pelletiseringen än vad magnetiten gör och därför blir det 5 
kronor i merkostnad att göra hematitpellets istället för magnetitpellets (35-30). Den totala 
merkostnaden blev totalt 2 miljoner kronor (5*0,413). 
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Järnväg och hamnkostnader: Merkostnaderna för järnväg och hamn beräknades till 14 kronor per 
ton färdig produkt vilket skulle ha gett en total kostnad på 24 miljoner kronor (14*1,7). 
 
Järnvägs- och hamnkostnaderna blev i själva verket 12 kronor per ton färdig produkt. Detta beror 
på att LKAB i kalkylen hade räknat med att behöva renovera ett extra lok för att kunna 
transportera volymökningen som hematiten stod för. Nu visade det sig att det inte behövdes och 
transportkostnaden blev 2 kronor lägre per ton färdig produkt. Den totala merkostnaden blev 11 
miljoner kronor (12*0,884) 
 
Kapitalkostnader: LKAB använder sig av en kalkylränta på 11% och 1996 bedömdes 
investeringen kosta 226 miljoner kronor. Detta gav en total kapitalkostnad på 39 miljoner kronor 
per år eller 23 kronor per ton färdig produkt (39/1,7). 
 
Den verkliga investeringskostnaden blev 203 miljoner kronor och det ger vid oförändrad 
kalkylränta en kapitalkostnad på 36 miljoner kronor per år eller 41 kronor per ton färdig produkt 
(36/0,884). 
 
4.3 Vad skillnaderna beror på, de viktigaste faktorerna 
 
4.3.1 Intäkter för hematitinvesteringen 
 
När investeringskalkylen gjordes 1996 räknade man med en dollarkurs på 6,50 kr/dollar och i 
dagsläget (våren 2001) ligger dollarkursen en bit över 10 kr/dollar. Eftersom LKAB får betalt i 
dollar för sina produkter har intäkterna per sålt ton slig stigit från 129 kr under år 1996 till 164 kr 
under år 2000 (se tabell 2). Nu beror inte intäktsökningen per ton enbart på dollarkursens 
stigning utan även på att det reella järnpriset har gått upp på den internationella järnmarknaden. 
LKAB säkrar sig mot kraftiga kursrörelser med hjälp av att köpa kursterminer och på så sätt kan 
LKAB delvis bestämma vilken kurs som kommer att användas framöver när LKAB säljer sin 
malm. Kursterminerna är bra att ha när kursen går ner eftersom de dämpar förlusterna som 
LKAB gör på grund av sjunkande priser men när kursen går upp, som varit fallet under senare år 
så dämpas även vinsten som blir då kursen stiger. LKAB:s dollarkurs för år 2000 var 7,43 
kr/dollar. 
 
Som nämnts tidigare så säljer LKAB främst två sorters järnprodukter, slig och pellets. Sligen är i 
pulverform och består enbart av magnetitmalm medan pelletsen består av kulor som görs både av 
magnetit och hematitmalm. Priset för slig var 164 kr/ton år 2000 och priset för pellets var 258 
kr/ton under samma period. Varför räknar vi då med sligens pris i kalkylen när hematitmalmen 
blir pellets? Svaret är att pelletsverket redan utnyttjades fullt ut innan hematitsatsningen, 
samtidigt som hematitmalmen inte är lika lönsam  att göra slig av som magnetiten. Alltså måste 
LKAB öka produktionen av slig gjord på magnetitmalm med motsvarande mängd som hematiten 
ökar. Därför ökar intäkterna bara med priset för slig eftersom det är sligproduktionen som ökar 
och inte pelletsproduktionen. Att inte hematiten lämpar sig för att göra slig av beror på att den är 
nästan omagnetisk och därför dyrare för LKAB:s kunder att förädla. Alltså har magnetit-sligen 
ett högre produktvärde för kunderna och LKAB kan ta ut ett högre pris för magnetit-slig än vad 
de hade kunnat göra för hematit-slig.  I kalkylen räknade LKAB med en volym av färdiga 
produkter på 1,7 miljoner ton men det verkliga utfallet har varit 0,88 miljoner ton. Därav den 
minskade totala intäkten trots att priset har stigit från 129 kr/ton för färdig produkt (fritt Luleå) år 
1996 till 164 kr/ton år 2000. Den minskade volymen beror dels på lägre produktionshastighet 
och dels på lägre viktutbyten än beräknat.  
 



 21

4.3.2 Produktionshastighet 
 
En orsak till att volymen av färdiga produkter har blivit lägre än beräknat är att flödeshastigheten 
i sovring- och anrikningsverket har varit lägre än beräknat. I kalkylen räknade LKAB med att 
köra 2,7 miljoner ton hematit- och magnetitmalm in i verken men det har visat sig att verken 
bara hinner med ca 1,8 miljoner ton. I färdiga produkter innebär detta en minskning från 1,7 
miljoner ton till 1,0 miljoner ton år 2000. Detta skulle i sin tur ge en totalintäkt på cirka 136 
miljoner kronor för år 2000 istället för 219 miljoner kronor, som beräknat (se även bilaga 4). De 
rörliga kostnaderna skulle i sin tur minska från 123 miljoner kronor till 80 miljoner kronor. 
Orsaken till den lägre flödeshastigheten uppges vara att processen i sovring och anrikning för 
hematitmalmen inte är tillräckligt intrimmad ännu. Normal intrimningstid är enligt flera källor 
ungefär ett år för en liknande process. En annan orsak till att volymen av färdiga produkter har 
blivit lägre än beräknat är att LKAB tvingats stänga av processen av olika orsaker vid ett flertal 
tillfällen. 
 
4.3.3 Viktutbyte 

 
Viktutbytet i vårt fall är förhållandet mellan hur mycket malm som går in i sovringen i 
förhållande till hur mycket färdig järnprodukt som blir kvar efter anrikningen. Om det till 
exempel kommer in 100 ton järnmalm i sovringen och det sedan av det blir 45 ton järnprodukt 
som kommer ut ur anrikningen så ger det ett viktutbyte på 45% (45/100). Viktutbytet är av vital 
betydelse för lönsamheten eftersom ett lågt viktutbyte betyder att processen ger lite järn i 
förhållande till hur mycket järnmalm som stoppas in i processen. Kostnaderna kan vara desamma 
oavsett viktutbyte totalt sett men eftersom processen ger mindre järnprodukt än vad som 
kalkylerats så sjunker intäkterna dramatiskt så fort viktutbytet sjunker. Som exempel kan nämnas 
att om viktutbytet sjunker med 14%, från 59% till 45%, så sjunker andelen färdig produkt som 
kunde gått till försäljning med 24% (1-45/59). I kalkylen var viktutbytet 59% och det utbytet var 
det också till en början men på senare år har viktutbytet varit runt 45%. Det betyder att andelen 
färdig järnprodukt (slig) har sjunkit med 24%. Produktionen av hematitprodukter skulle enligt 
kalkylen blivit 1,2 miljoner ton per år. Om vi tar 24% av det så får vi 285000 ton som istället för 
att gå till försäljning, går till avfall. LKAB:s pris är 164 kr/ton fritt Luleå hamn dvs LKAB går 
miste om en intäkt på 47 miljoner kronor (164*285000) på grund av att främst 
anrikningsprocessen inte tar tillvara på så mycket järn som räknades med i kalkylen. 
 
Orsaken till att utbytet i sovring- och anrikningsprocessen har blivit sämre än beräknat är inte 
alldeles enkel att fastställa. Enligt flera källor ska det låga viktutbytet bero på att HGMS-
maskinerna (två maskiner som skiljer gråberg och järn åt) är undermåligt underhållna med följd 
att de tar tillvara för liten del av järnet och således skickar för stora delar av järnet till avfall. En 
annan orsak uppges vara att processen har stoppats vid flera tillfällen av olika orsaker och det 
gör också att viktutbytet blir sämre eftersom mer järnmalm går till avfall vid stängning och 
uppstart av processen. I kalkylen räknades det med ett viktutbyte på 59% och år 2000 blev 
viktutbytet 45%. Vid en beräkning med den nya, lägre flödeshastigheten och det lägre viktutbytet 
blir volymen färdiga produkter 0,88 miljoner ton (0,41 miljoner ton hematit, 0,47 miljoner ton 
magnetit) i stället för 1,7 miljoner ton färdiga produkter som var kalkylerat. Detta ger en total 
intäkt på 114 miljoner kr för år 2000 istället för 219 miljoner, som beräknat. De rörliga 
kostnaderna blir 96 miljoner kronor istället för 123 miljoner kronor. Se även tabell 2 där 
kostnaderna per ton färdig produkt framgår. 
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4.3.4 Malkroppsförbrukning 

 
En av de kostnadsposter som visat sig avvika väsentligt från kalkylen är förbrukningen av 
malkroppar. Kostnaden per ton färdig produkt har blivit cirka 470% högre än beräknat. Den var 
beräknad till 7,35 kronor per ton färdig produkt och blev 42 kronor per ton färdig produkt.  
Malkroppar används vid malning av malmen som sker huvudsakligen i tre olika kvarnar, primär, 
sekundär och tertiärkvarnen. Malkropparna ligger inuti kvarnen och hjälper till att finfördela 
malmen så att det ska gå lättare att skilja järn och gråberg åt. En malkropp kan antingen bestå av 
en metallstång eller av en metallkula beroende på om det är en stångkvarn eller en kulkvarn som 
man använder. I anrikningen ingår en stångkvarn och två kulkvarnar, varav samtliga har 
förbrukat mer än dubbelt så mycket malkroppar per ton färdig produkt jämfört med vad som var 
beräknat i kalkylen. Speciellt den sekundära kvarnen, som är en kulkvarn, har haft betydligt 
mycket högre kostnader för malkroppsförbrukningen än vad som var beräknat från början. Detta 
beror på att LKAB inte hade lyckats hitta den optimala malkroppskulan när projektet startade. 
Den kula som användes initialt var för hård och även om LKAB har bytt till en mjukare 
malkropp så har företaget har ännu inte funnit en malkropp som medför en acceptabel 
förbrukning. Dessutom användes inte en identisk kvarn vid pilotförsöken och det kan också vara 
en orsak till att förbrukningen blev högre än beräknat. De simuleringar som har gjorts både med 
dator och rent praktiskt under utvecklingsfasen och efteråt har uppenbarligen inte varit 
tillräckliga för att få fram en mer acceptabel malkroppsförbrukning. Någon jämförelse med andra 
företag som anrikar hematitmalm och deras malkroppsförbrukning har inte gjorts under 
utvecklingsarbetet. 
 
Tabell 2. Hur mycket de olika avvikelserna påverkar kostnaderna per ton FP 
 
FP = färdig produkt       samtliga siffror uttrycker kronor per ton färdig produkt 
    
 Kr/ton FP     Kalkyl   Volym   Utbyte    Pris   Malkropp   Verkligt      Diff. 
 
Merintäkt   129    129         129       164        164             164          +35 
 
Gruvkostnader   43     43          58          72          72      72            -29 
 
Sovring     4      4            6            6            6        6             -2 
 
Anrikning       12     12          61          61          81        81          -69  
 
Pelletisering     7      7             7           5            5          5           +2 
  
Järnväg + Hamn 14    14           14         12            12         12         +2 
 
Täckningsbidrag 56    56           21          43            33          33      -  23 
 
I kolumnen volym visas bara påverkan av volymen, i kolumnen för utbytet visas effekten av 
både volym och utbyten. I kolumnen pris ingår även förändringarna för volym och utbyten och i 
kolumnen malkroppar ingår allihop. 
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4.4 Investeringskostnader  
 
Kostnaderna för själva grundinvesteringen stämmer väl överens med den kalkylerade kostnaden. 
Den verkliga kostnaden blev i själva verket ca 20 miljoner kronor lägre är beräknat men om 
posten för oförutsedda utgifter tas bort från kalkylen så stämmer verkligheten och kalkyl ganska 
exakt. En orsak till att kalkylen stämmer så väl är att underleverantörerna kontrakterades redan 
innan projektet drog igång. Detta innebar att LKAB visste ganska exakt vilka kostnader de skulle 
få vid investeringen eftersom merparten av nybyggnaden i gruva, sovring och anrikning lades ut 
på entreprenad. 
 
4.5 Jämförelse kvalitet i kalkyl med kvalitet i verkligheten 

 
Kvaliteten på slutprodukten, vare sig det är pellets eller slig mäts främst i järnhalt (Fe-halt), 
svavelhalt (SiO2-halt) och fosforhalt (P-halt). Följande siffror gäller för hematitpelletsen, 
eftersom hematitmalmen enbart blir pellets och inte slig. För järnhalten var premissen i kalkylen 
69% järn i slutprodukten. Detta har också blivit resultatet under år 2000. Svavelhalten skulle 
enligt premisserna ligga på 0,40% men har under år 2000 varit 0,54%, vilket alltså är högre än 
förutspått. Halten fosfor har också den blivit högre än beräknat. Den beräknades till 0,010% men 
har under år 2000 varit 0,016%. De nya svavel- och fosforhalterna ligger dock inom de 
förutbestämda kvalitetskraven som bestämts i samråd med LKAB:s kunder. Kvaliteten på 
slutprodukten har alltså blivit något sämre än förutspått men inte sämre än att den ändå går att 
sälja i samma kvalitetsklass som planerat. 
 
4.6 LKAB:s lönsamhetsmått för investeringar 

 
LKAB använder sig av internränta, nuvärde och pay-off vid bedömning om en investering är 
lönsam. Mer ingående förklaring av respektive metod återfinns i teoridelen. 
Hematitprojektets pay-off tid eller återbetalningstid som det också kallas bedömdes till 2,4 år 
utan hänsyn till ränta och till 2,9 år med hänsyn till ränta (tabell 3). LKAB räknade då med ett 
årlig täckningsbidrag på 96 miljoner kronor och en grundinvestering på 226 miljoner kronor. 
Kalkylräntan som användes när de tog hänsyn till räntan var 11%. 
  
De verkliga täckningsbidragen per år är 29 miljoner  kronor om vi antar att de följande 10 åren 
blir som år 2000. Grundinvesteringen blev 203 miljoner kronor. Kalkylräntan är fortfarande 
11%. Den pay-off tid som vi får då utan hänsyn till ränta är 7 år och om vi tar hänsyn till räntan 
blir pay-off tiden 21år (tabell 3). Investeringens livslängd var beräknad till 10 år. Om hänsyn tas 
till ränta så är inte investeringen lönsam eftersom pay-off tiden då är längre än livslängden.  
 
För nuvärdet gäller att det beräknades till 337miljoner kronor med 10 år som livslängd och inget 
restvärde, samma kalkylränta som ovan (tabell 3). Det årliga täckningsbidraget var 57 miljoner 
kronor. 
 
Det verkliga utfallet med siffrorna för år 2000 ger ett nuvärde på –32 miljoner kronor eftersom 
de årliga täckningsbidragen är 29 miljoner kronor, livslängden fortfarande 10år och kalkylräntan 
11 % (tabell 3). Eftersom nuvärdet är negativt så är inte investeringen lönsam med siffrorna för 
år 2000. 
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Internräntan var kalkylerad till 39% men blev istället 4%, samma förutsättningar som ovan 
(tabell 3). Kalkylräntan är 11% så investeringen är inte lönsam eftersom internräntan är lägre än 
kalkylräntan.  
 
Tabell 3. Jämförelse lönsamhetsmått från kalkyl och verkligt utfall 
 
   Kalkyl 1996 Verkligt utfall år 2000 Diff. 
 
Pay-off tid utan ränta 2,4 år  7 år  4,6 år 
Pay-off tid med ränta 2,9 år  21 år  18,1 år 
Nuvärde  337 Mkr. -32 Mkr. 369Mkr 
Internränta  39%   4%  34% 
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4.7 LKAB:s beslutsprocess vid investeringar 
 
Ungefär vart tredje år genomför LKAB en strategiutredning. En arbetsgrupp utreder då vilka 
investeringar som behöver göras under de närmaste åren och vilka pengar som finns för detta. 
 
Varje höst sammanställer företaget en investeringsbudget. Förslag på investeringar samlas in och 
sorteras in i kategorier. Koncernkontoret sammanställer och bearbetar investeringsförslagen till 
en budget som sedan överlämnas till koncernledningen som i sin tur gör prutningar och 
prioriteringar. Koncernledningen överlämnar den bearbetade investeringsbudgeten till styrelsen 
som sedan fattar beslut om investeringar. Styrelsen delegerar därefter ansvaret för 
investeringsbudgeten till verkställande direktören som i sin tur kan delegera ansvaret för 
investeringar längre ner i organisationen.  
 
Inom LKAB måste budgeterade investeringar över fem miljoner kronor beslutas på central nivå. 
Beslut om budgeterade investeringar under den summan får fattas av chefer ute i företaget. För 
investeringar som görs under året och som inte finns med i budgeten gäller att beslut om 
investeringar överstigande två miljoner kronor måste beslutas på central nivå i företaget. Den 
lägre beloppsgränsen för investeringar under året är till för att försöka få in så många av 
investeringarna i budgeten som möjligt och därmed förbättra planeringen inom LKAB. 
 
Inför större investeringar som till exempel hematitsatsningen i Malmberget tillsätter företaget 
ofta en projektgrupp som kan bestå både av tekniker och ekonomer. Syftet med projektgruppen 
är att samla all tillgänglig kompetens för att ta fram ett investeringsunderlag.  
 
Gruppen börjar med att göra en förstudie av vilka pengar företaget tänker satsa och vilka effekter 
det vill ha ut av investeringen. En förprojektering görs där budgetpriser begärs in från 
leverantörer. Om företaget sedan beslutar sig för att gå vidare med projektet görs pilotförsök i 
mindre skala för att studera vilka effekter den planerade investeringen kommer att ge. 
Riskanalyser görs för att se vilka risker investeringen för med sig. Resultatet av gruppens 
projekteringsarbete skrivs ner i en styrelsepromemoria vilken utgör styrelsens beslutsunderlag 
när den ska fatta beslut om den planerade investeringen ska genomföras eller inte. 
 
4.7.1 Riskanalys 

 
Som ett led i kalkylarbetet inför investeringsprojekt genomför LKAB riskanalyser. Företaget 
samlar då all tillgänglig kompetens inom det aktuella området och de går igenom allt som kan 
tänkas gå snett och vilka åtgärder som i så fall behöver sättas in.  Inför hematitprojektet 
genomfördes ett tjugotal riskanalyser.  
Vi har valt att titta närmare på en sammanfattande riskanalys för hematitprojektet som är indelad 
i objekten process, marknad och ekonomi (se bilaga 4). 
 
4.7.2 LKAB:s modell för riskanalyser 

 
LKAB:s modell för riskanalys är indelad i kolumnerna Objekt, Risk, Effekt, Prioritet 1, 
Åtgärd/anmärkning och Prioritet 2. De områden som ska studeras tas upp i kolumnen Objekt. 
Den aktuella analysen är indelad i objekten process, marknad och ekonomi. I kolumnen Risk tas 
alla tänkbara risker inom varje område upp. Inom processen låg riskerna bland annat i att 
malmkvaliteten skulle vara sämre än väntat eller att maskiner och anläggningar inte skulle 
fungera som planerat. Riskerna inom ekonomi var exempelvis att kostnaderna skulle bli högre än 
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beräknat och inom marknad fanns till exempel risken att inte få tillräcklig avsättning för de 
produkter som produceras. De effekter som uppstår om händelser som betecknas som risker 
inträffar sorteras in under kolumnen effekter. Exempel på effekter kan vara sänkt produktion 
eller sämre lönsamhet. Kolumnen Prioritet 1 innehåller en bedömning av sannolikheten för att de 
händelser som betecknas som risker ska inträffa och effekten av dessa händelser. Bedömningen 
är indelad i bokstäverna L, M och H som står för låg, medel och hög. LL betyder till exempel att 
risken att en händelse ska inträffa är låg och att effekten av händelsen om den inträffar är låg.  
Kolumnen Åtgärd/anmärkning tar upp de åtgärder som behöver vidtas med anledning av de 
risker som kommit fram och övriga anmärkningar angående risken. Kolumnen Prioritet 2 
innehåller slutligen en bedömning av sannolikheten för och effekten av händelser som betecknas 
som risker efter det att åtgärder vidtagits.  
 
Ett exempel på en risk inom området process är att utbytena blir låga. Det får effekten att 
produktionen minskar. Sannolikheten för låga utbyten och effekten av låga utbyten bedöms före 
åtgärd vara medel/låg. Under Åtgärd/anmärkning sägs att låga utbyten kan vara ett problem på 
kort sikt men åtgärdas genom intrimning och eliminering av all separering i sovringsprocessen. 
Efter åtgärd anses sannolikheten och effekten vara låg/låg. 
 
 
Område Risk Prioritet 1 Åtgärd/Anmärkning Prioritet 2 
 
Process Låga medel/låg Intrimning  låg/låg  

utbyten 
 

Figur 1. Exempel på uppställningen i LKAB:s riskanalys 
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4.7.3 Riskanalys Process, Marknad och Ekonomi Hematit Malmberget 

 
Den riskanalys av process, marknad och ekonomi som genomfördes för Hematitsatsningen i 
Malmberget visade följande resultat i sammanfattning (se bilaga för den fullständiga analysen). 
 
Process: Dåliga erfarenheter från tidigare hematitprocesser gjorde att skillnader mot en ny 
process måste belysas för att få acceptans av projektet (vad skulle göra att projektet lyckades den 
här gången). 

 
Variationer i råmalmen (hematit, magnetit och gråberg) måste undvikas för att säkerställa 
kvalitet och kvantitet i färdig produkt. Genom god planering, styrning och utbildning ansågs 
detta inte vara något problem. På kort sikt bedömdes det finnas risk för låga utbyten  med detta 
ansågs kunna åtgärdas genom intrimning av processen.  
 
Genom att köra igång gruvan och sovringen (med magnetitrågods) före anrikningsprocessen 
samt utbildningar i pilotverk och hos andra användare av liknande utrustningar bedömdes risken 
för en lång intrimningstid kunna minimeras.  
 
Marknad: Risken för hematitprojektet låg i att LKAB inte skulle få avsättning för hela volymen. 
Om pelletsmarknaden tenderade att minska bedömdes det dock alltid finnas möjligheter till ökad 
avsättning av pellets, speciellt i Öst- och Centraleuropa även om konkurrensen förutsågs öka på 
grund av nya kapaciteter. 

 
Möjligheter till produktion av enbart pellets ur hematitråmalmen och inblandning i MAF ansågs 
vara mycket viktig ur flexibilitetssynpunkt och bedömdes stärka hematitprocessen. Här 
efterlystes dock fler försök på området. 
 
Ekonomi: De känslighetsanalyser som gjordes på investeringsbelopp, dollarkurs, 
råmalmsvolymer, Fe-halt i råmalm samt utbyten i processen visade inte på några större risker för 
projektet även om allt negativt skulle inträffa samtidigt. Driftskostnaderna ansågs väl tilltagna 
och skulle ses över och justeras ned, bland annat ansågs oljeförbrukningen bli lägre än vad som 
först antagits. 

 
4.7.4 Jämförelse mellan riskanalys och verkligt utfall 
 
Orsaken till att hematitsatsningen inte föll ut så väl som LKAB räknat med beror främst på högre 
malkroppsförbrukning, sämre utbyten och lägre volymer än planerat. Skälet till att 
malkroppsförbrukningen blivit hög uppges vara att LKAB inte hittat den optimala 
malkroppskulan. De sämre utbytena kan enligt flera källor bero på dåligt underhåll. Orsaken till 
den lägre volymen anses vara att processen i sovring och anrikning inte är riktigt intrimmad 
ännu.  
 
Riskanalysen nämner inget specifikt om hög malkroppsförbrukning. Det talas om risk för stort 
slitage (nötning). Hematiten antas ge två gånger så högt slitage som magnetiten.  
 
Riskanalysen nämner låga utbyten som en risk. Detta anses vara problem på kort sikt men 
åtgärdas genom intrimning. Lågt utbyte kan kompenseras av mer råmalm (viss överkapacitet).  
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Lång intrimningstid och därmed lång tid till full volym nämns i riskanalysen som en risk. Som 
åtgärd föreslås att gruvan och sovringen startas tidigare. Intrimningen av sovringen kan göras 
med magnetit. Utbildning kan ske i pilotverk och hos andra användare av liknande utrustningar.  
 
LKAB:s riskanalys har alltså inte lyckats förutse att malkroppsförbrukningen kunde bli ett 
problem. Däremot varnade riskanalysen  för att låga utbyten och låga volymer kunde uppstå. När 
det gäller utbytena och volymen tycks problemet inte vara att företaget inte känt till risken utan 
att uppföljningen när projektet väl startat inte har varit tillräcklig. 
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5. ANALYS 
 
5.1 Jämförelse mellan teori och empiri 
 
Vår teoretiska referensram kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
 
• Investeringsproblem i företag löses med hjälp av den rationella beslutsmodellen 
• Resursuppbyggnaden i ett företag bör vara systematisk 
• Ett väl fungerande informationssystem är en förutsättning för en effektiv 

investeringsplanering 
• Det verkliga utfallet av investeringar blir ofta sämre än det förkalkylerade 
• Företag bör inte använda kalkylräntan för att hantera risker vid investeringar utan istället 

undersöka vilka olika utfall en investering kan få och göra en bedömning av riskerna innan 
investeringsbeslut fattas 

 
Vi har här nedan gjort en jämförelse mellan teorin och de resultat vi kommit fram till vid vår 
studie av LKAB. 
 
5.1.1 Den rationella beslutsmodellen 
 
Enligt teorin löses investeringsproblem i företag genom den rationella beslutsmodellen, 
formulera först mål, tag reda på olika alternativ för handling, undersök sedan de olika 
alternativens konsekvenser och välj det alternativ vars konsekvenser ger den högsta graden av 
måluppfyllelse (March 1988). 
 
Det investeringsprojekt vi studerat är LKAB:s investering i Malmberget för brytning och 
förädling av hematit. Det problem LKAB stod inför var företaget hade en överkapacitet i 
förädlingsverken samtidigt som den befintliga gruvan i Malmberget inte kunde ta upp mer 
råmalm. Om den lediga kapaciteten i förädlingsverken kunde utnyttjas med rågods som tillförs 
från någon annan källa skulle LKAB få en avsevärd förbättring av lönsamheten.  
 
Olika alternativ för att lösa problemet med överkapacitet i förädlingsverken studerades. Ett 
alternativ var att åter börja bryta hematitmalm i det så kallade Västra fältet i Malmberget. Ett 
andra alternativ var att transportera rågods från LKAB:s gruva i Kiruna till Malmberget medan 
ett tredje alternativ var att öppna gruvan i Svappavaara för brytning igen och transportera 
rågodset till Malmberget. Företagets utredning visade att transporter från Kiruna inte var aktuella 
eftersom rågodset behövdes där och att Svappavaaraalternativet skulle bli dyrare än 
hematitbrytningen i Västra fältet. Sedan utredningen visat att hematitbrytningen i Västra fältet 
var det bästa alternativet och en sådan investering enligt gjorda investeringskalkyler skulle bli 
lönsam beslutade LKAB att genomföra investeringsprojektet.  
 
LKAB:s arbetsgång inför beslutet om hematitsatsningen  har följt den rationella beslutsmodellen. 
Företaget har först formulerat målet, att komma till rätta med problemet med överkapacitet och 
öka lönsamheten, sedan har företaget tagit reda på olika alternativ för att få fram mer rågods och 
på så sätt lösa problemet med överkapac itet. Vidare har de olika alternativens konsekvenser 
utretts och det alternativ som ansetts ge den  högsta måluppfyllelsen, i det här fallet att bryta 
hematitmalm i det Västra fältet i Malmberget har slutligen blivit det alternativ som företaget 
beslutat sig för att satsa på. Hematitsatsningen blev dock inte så lönsam som LKAB räknat med. 
Om det inte vore för höjda dollarkurser och produktpriser skulle satsningen gå med förlust. 
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Eftersom företaget missbedömde projektets lönsamhet valde LKAB i verkligheten inte ett 
alternativ som gav hög grad av måluppfyllelse men företaget trodde sig göra det när 
investeringsbeslutet togs. 
 
5.1.2 Resursuppbyggnad 
 
Enligt teorin bör resursuppbyggnaden i ett företag vara systematisk. Företagsledningens uppgift 
är att se till att rätt resurser finns tillgängliga vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Det kräver att 
företaget har en planeringsprocess som initierar lämpliga förslag och som samordnar och sållar 
ut förslag som är lämpliga att undersöka (Galbraith 1973). 
 
LKAB genomför ungefär vart tredje år så kallade strategiutredningar. Företaget  samlar all 
tillgänglig kompetens som  går samman i en arbetsgrupp med uppgift att undersöka vilka 
investeringar som behöver göras inom företaget och vad kostnaden för dessa beräknas bli. 
Arbetsgruppen består av både tekniker och ekonomer. Gruppen tar fram förslag som sedan 
utreds ytterligare och eventuellt leder till beslut om investeringar. Företaget gör varje höst en 
investeringsbudget där de investeringar som anses lämpliga att göra under det kommande året tas 
med.  
 
Problemet med överkapacitet i förädlingsverken i Malmberget uppmärksammades vid 
strategiutredningen Optimalt produktionssystem (OPS) 2001. Problemet utreddes och förslag på 
lösningar presenterades vilket vi redogjort för ovan. Vår studie av LKAB visar att företaget med 
sina strategiutredningar, och sina investeringsbudgetar har en planeringsprocess som syftar till 
att ta fram lämpliga investeringsförslag som ligger i linje med teorin som talar om behovet av en 
systematisk resursuppbyggnad i ett företag. 
 
5.1.3 Informationssystem  
 
Teorin säger att ett väl fungerande informationssystem är en förutsättning för en effektiv 
investeringsplanering. Flödet av information inom företaget kan förbättras genom bildandet av 
arbetsgrupper som arbetar med ett visst projekt eller genom bildandet av team som arbetar med 
uppgifter på en mer permanent basis (Galbraith).   
 
Inför större investeringar brukar LKAB sätta samman projektgrupper som består av personer 
med olika sorters kompetens. Gruppen kan till exempel bestå av ekonomer, ingenjörer som 
arbetar med projektering och ingenjörer och tekniker som arbetar med driften av LKAB:s 
anläggningar. Syftet med projektgruppen är att få fram den information som behövs för att 
upprätta en riktig investeringskalkyl som ska utgöra beslutsunderlag för styrelsen.  
LKAB använder alltså projektgrupper för att få fram nödvändig information inför investeringar 
vilket stämmer överens med Galbraiths rekommendation om arbetsgrupper som ett sätt att öka 
informationsflödet inom ett företag.  
 
De främsta orsakerna till att resultatet av hematitsatsningen blev sämre än beräknat är högre 
malkroppsförbrukning, lägre viktutbyten och lägre volymer än vad företaget kalkylerat med. Den 
högre malkroppsförbrukningen är något som inte förutsågs i kalkylen och där skulle mer och 
bättre information ha behövts vid kalkyleringen. När det gäller volymerna och utbytena var 
företaget medvetet om att problem med låga utbyten och låga volymer kunde uppstå. Dessa 
problem skulle åtgärdas med intrimning. På grund av bristande uppföljning upptäcktes 
problemen för sent när de väl uppstod och intrimningen tog för lång tid. Enligt teorin är det 
viktigt med ett bra informationsflöde vid investeringsplanering. Vår studie visar att det är lika 



 31

viktigt med ett bra informationsflöde när investeringen väl är igång för att målen med 
investeringen ska kunna uppnås. 
 
5.1.4 Det verkliga utfallet 
 
Enligt teorin blir det verkliga utfallet av investeringar ofta sämre än det förkalkylerade. De tre 
skäl anförs ofta till fördyringarna: prisstegringar inträffade, projektets design förändrades och 
kostnadsposter glömdes bort (Segelod 1986). Investeringskalkylen för hematitsatsningen i 
Malmberget består av två delar. Den första delen behandlar grundinvesteringen medan den andra 
delen handlar om driften av gruvan och förädlingsverken när grundinvesteringen tagits i bruk. 
När det gäller grundinvesteringen blev investeringen något billigare än förkalkylen visade att den 
skulle bli. Priserna i förkalkylen grundar sig på budgetofferter som LKAB begärt in från 
leverantörer där dessa förbundit sig att leverera varor och tjänster till ett visst pris. LKAB har 
därigenom ett bra grepp om kostnaderna för grundinvesteringen. Det svåra för företaget är inte 
att bedöma vilka kostnaderna för grundinvesteringen kommer att bli utan vilka effekter företaget 
kommer att få ut av den.  
 
När det gäller grundinvesteringen i vår studie stämmer inte resultatet av LKAB:s hematitsatsning 
överens med vår teori om att det verkliga utfallet skulle bli sämre än det förkalkylerade. Genom 
att kostnaderna baserades på budgetofferter från leverantörerna inträffade inga prisstegringar. 
Projektets design följde den ursprungliga planen och inga kostnadsposter missades. Det verkliga 
utfallet av hematitbrytningen/förädlingen har emellertid inte blivit lika bra som förkalkylen 
visade att det skulle bli. Här stämmer teorin om att utfallet ofta blir sämre än det förkalkylerade 
men orsaken är inte något av tre skäl som anfördes i vår litteraturstudie: prisstegringar, ändrad 
design på projektet eller att kostnadsposter glömts bort. I stället handlar det om bristande 
uppföljning av projektet.  
 
5.1.5 Riskhantering 
 
 Enligt teorin bör ett företag inte låta risker påverka kalkylräntan förutom den risk som 
investerare inte kan fördela mellan olika investeringsprojekt. LKAB använder alltid samma 
kalkylränta, 11 procent för alla investeringar. I denna finns en riskpremie på 4-5 procent inbyggd 
och den är alltså lika stor oavsett vilket investeringsprojekt det är fråga om. LKAB hanterar 
riskfrågan vid investeringskalkyler genom att göra riskanalyser enligt en särskild modell. Vid 
riskanalysen går företaget igenom vad som kan tänkas gå snett i samband med investeringen, hur 
stor sannolikheten är för att en befarad händelse ska inträffa, vilka effekter händelserna får och 
vilka åtgärder som behöver vidtas  med anledning av riskerna. Bedömningen av riskerna med en 
investering ingår sedan i det beslutunderlag som ligger till grund för styrelsens beslut om en 
investering ska göras eller inte. LKAB:s hantering av risk följer i stort sett den teori vi studerat 
om hur företag bör hantera risker vid investeringskalkylering. Riskanalysen i samband med 
hematitsatsningen fångade flertalet risker men missade risken för hög malkroppsförbrukning. 
Det är dock troligen svårt att till rimliga resurser och under en rimlig tidsperiod få fram en 
riskanalys som täcker samtliga risker. 
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6. SLUTSATSER 
 
6.1 Den rationella beslutsmodellen 
 
Enligt teorin bör företag använda sig av den rationella beslutsmodellen när de fattar beslut om 
investeringar och vår studie visar att så är fallet hos det företag som vi har undersökt. Detta är 
dock ingen garanti för att investeringen blir lönsam eller att företaget alltid väljer rätt alternativ. 
Företaget väljer det alternativ som det tror är mest lönsamt men om så verkligen är fallet visar 
sig först vid en efterkalkyl. 
 
6.2 Informationssystem 
 
Effektiva informationssystem är en förutsättning för att kunna fatta rätt investeringsbeslut. Det är 
dock minst lika viktigt med ett effektivt informationssystem för att kunna göra uppföljningar av 
investeringen och upptäcka fel och brister när verksamheten väl är igång. Sen är det viktigt att 
informationen används för att rätta till det som blir fel.  
 
6.3 Det verkliga utfallet 
 
Teorin säger att investeringar oftast blir dyrare än beräknat. Det har visat sig i vårt fall att själva 
grundinvesteringen inte blev dyrare, däremot blev den fortsatta verksamheten inte så lönsam som 
beräknat. I vårt fall visade sig att bristerna inte låg i själva kalkylen utan att uppföljningen varit 
bristfällig. Företaget har inte upptäckt brister i produktionen i tid och har inte heller åtgärdat de 
brister som upptäckts tillräckligt snabbt. 
  
6.4 Riskhantering 
 
Enligt teorin bör företag analysera riskerna inför investeringsbeslut. Kalkylräntan bör inte 
användas för att hantera risker förknippade med ett viss projekt. Vår studie visar att det 
undersökta företaget använder samma kalkylränta för alla projekt och således inte låter den 
påverkas av risker med specifika projekt. Det undersökta företaget har en modell för riskanalys. 
Den har visat sig fånga upp de flesta risker även om vissa inte upptäckts. Det är troligen omöjligt 
att få fram en modell för riskanalys till rimliga resurser som täcker alla potentiella risker. Vår 
studie visar också att det största problemet inte är att riskerna inte upptäcks i riskanalysen utan 
att problemen inte följs upp ordentligt när produktionen startat. 
 
6.5 Rekommendationer till företaget 
 
• Den höga malkroppsförbrukningen hade kanske gått att förutse om LKAB hade bedrivit 

benchmarking mot något annat företag som anrikar hematitmalm. Enligt uppgift ska LKAB 
ha så pass goda relationer till sina konkurrenter att de skulle kunna få hjälp av dem att få 
fram en uppgift om malkroppsförbrukningen. Vi  rekommenderar därför LKAB att i 
framtiden undersöka möjligheterna till benchmarking i liknande situationer som den med 
malkroppsförbrukningen. Ett annat sätt att få ner förbrukningen vore att köra en liten kvarn 
parallellt med sekundärkvarnen och där i testa olika sorters malkroppar för att få fram den 
mest ekonomiska malkroppen. 

 
• Det låga viktutbytet upptäcktes enligt uppgift alldeles för sent. Skadan hade redan inträffat 

och företaget gick och går fortfarande miste om stora intäkter på grund av att viktutbytet inte 
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är på den nivå som det borde vara. Hade företaget haft mer noggrann uppföljning av utbytet 
från början hade det inte behövt vara så lågt som det är nu. Vi rekommenderar att LKAB 
följer upp nya projekt mer noggrant i framtiden. Även om det tar tid med uppföljningar så 
hade de sparat in de pengarna på att ha ett högre utbyte. 

 
• Sovring och anrikningsverken har lägre produktionshastighet än beräknat i kalkylen. Detta 

beror enligt uppgift på att processen inte är intrimmad ännu. Det borde varit möjligt att 
trimma in den snabbare. Hematitlinjen har varit i produktion sen 1998 och enligt uppgift är 
normal intrimningstid ett år. Vi rekommenderar därför LKAB att lägga ner mer resurser på 
intrimmning av nya processer i framtiden för att snabbare nå upp till beräknad volym. 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad har du för arbetsuppgifter? 
2. Vad hade du för inblandning i projektet? 
3. Vilka siffror kan du tillhandahålla? 
4. Hur såg kalkylen ut? 
5. Vad blev det verkliga utfallet? För grundinvesteringen? För driftskostnaderna? 
6. På vilka punkter skiljer sig kalkylen från det verkliga utfallet? 
7. Vad beror skillnaden på? 
8. Varför stämmer inte kalkylen överens med det verkliga utfallet? 
9. Vem tar initiativ till investeringar? 
10. Hur ser processen ut när ni arbetar fram investeringsunderlag? 
11. Vilka personer är då inblandade? 
12. Hur mycket kontakt har de olika personerna som jobbar med kalkylen med varandra? 
13. Vilka tid och kostnadsramar har ni för kalkyleringen? 
14. Hur tar man fram teknisk data som ligger till grund för kalkylen? 
15. Vilka tekniska data har legat till grund för den här kalkylen? 
16. Vilka ekonomiska siffror använder ni i kalkylen t ex. kalkylränta, försäljningspris? 
17. Vad tror du är orsaken till skillnaden mellan kalkyl och budget? 
18. Anser du att kalkylen kunde ha gjorts på ett annat sätt? 
19. Vet du någon som kan ge ytterligare information? 
20. Hur behandlar ni risker vid investeringskalkylering? 
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 Bilaga 5 
MPS Hematit Riskanalys Process 
 

Process 
 
Risk   Effekt         Prio 1 Åtgärd/Anmärkning           Prio 2 
 
Dåliga erfarenheter från tidigare Acceptans       HH Belysa skillnader mellan ny och            LL 
hematitprocesser     gammal process bla. annan produkt 
      (pelletsslig istället för fines), annan 
      process (våt istället för torr) och  
      utveckling på maskinsidan. 
 
Låg malmbas – hematit Projektets       LL 23 Mton ovan 600 m avv säkra,   
   lönsamhet   Dessutom malm under 600m avv. 
      Välkomna-malmen måste belysas 
      (ej beaktad hittills). 
  
Låg malmbas magnetit Projektets       LL Volymen på Hermelin och Hens  
(i hematitfältet)  lönsamhet   säker, kvaliteten dock ej fastställd 
      (inga tester utförda) Välkomna ej  
      belyst. 
 
Dålig malmkvalitet in situ Produktkvalitet,   LL Inga problem enligt utförda knack- 
   Utbyten   provtester. Goda erfarenheter från  
      tidigare processer map renkrossning. 
 
Storskalighet vid brytning Låga utbyten vid    LL 20 m skivor 
(smala malmkroppar)  brytning, kostnad. 
 
Variationer i råmalmen  Processvariationer,   MM Planering, styrning, utbildning,            LL 
till sovringen.  kapacitet, kvalitet.  dokumenterad lastning, antal fronter, 
      skalpering av grovt gråberg i sovringen, 
      homogena malmkroppar. 
 
Stort slitage (nötning) Kostnad, underhåll       LL Hematiten har antagits ge 2 ggr så 
      högt slitage som magnetiten. Över- 
      kapacitet samt lager före och efter 
      Duopactorn gör att denna inte är  
      kritisk. Ökat slitage på borrkronor  
      beaktas. 
 
För korta stiglängder Dåligt sönderfall       LL 250 m i början, minskar med tiden 
   
Fukt i råmalm  Driftstörning på  LL Torra områden, ingen jordinblandning  
   siktar i sovringen  tack vare malmkropparnas stupning. 
 
Haveri Alliansen  Driftstopp       LL Hematitproduktion gör att Alliansen 
   Hematitproduktion  iordningställs. Överkapacitet,  
      Ca 5 Mton/år gör att Alliansen även kan 
      användas för magnetit och ökar därmed  
      flexibiliteten för magnetit (3 schakt  
      I stället för dagens 2). 
 
Låga utbyten  Ekonomi, sänkt  ML Kan vara problem på kort sikt men       LL 
   produktion   åtgärdas med intrimning. Eliminering av 
      LIMS i sovringen positiv för utbytet. 
      Lågt utbyte kan kompenseras av mer  
      råmalm (viss överkapacitet). 
 
Skaleffekter  Driftsprocessen  LM Driftsenhet av Floatex kommer att        LL                                  
fungerar ej.     testas. 

HGMS på 2,5 m diameter inga problem. 
      (idrifttagning pågår i Siilinjärvi).  
      Intrimning. 
 
Vattenhantering  Process, miljö  LL Inga problem genom integrering  
      med magnetiten enligt tester utförda 
      av Högskolan i Luleå. 
 
Sänkt slurrytemperatur Sänkt kapacitet  LL Temperaturen ökar enligt utförda  




