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Vi gav järnet 2021!
Nettoomsättningen 2021 uppgick till 2 901 mkr med ett 
resultat efter finansiella poster på 1 237 Mkr. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 Mkr.
Pandemin har fortsatt att påverka världen och även 2021 
har varit ett omtumlande år. Priset på järnmalm fortsatte 
att stiga i början av året och nådde all time high i juli, till 
stor del orsakat av den kraftiga tillväxten i Kina. Under 
hösten pressades dock den kinesiska stålindustrin till 
produktionsbegränsningar av den kinesiska regimen vilket 
ledde till att priset på järnmalm föll med nästan 60% till 
november. Därefter har priset stigit något och det ligger nu 
på en nivå som ändå får betraktas som hög ur ett historiskt 
perspektiv. Efterfrågan i Kina förväntas öka och återgå till ett 
mera normalt läge i början av 2022.
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NETTOOMSÄTTNING:

2 901
miljoner kronor, år 2021

1 957
miljoner kronor, år 2020
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Mkr 2021 2020

Nettoomsättning 2 901 1 957

Rörelseresultat 1 245 621

Resultat före skatt 1 237 613

Resultat 982 483

Operativt kassaflöde 1 117 688

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 144 103

Avskrivningar -135 -94

Produktion järnmalmsprodukter, Kt 2 167 2 084

Avkastning på eget kapital, % 86,5 % 57,6 %

Soliditet, % 60,3 % 65,6 %

Verksamhetens nettoomsättning 
och rörelseresultat

Vi ser ljust  
på framtiden

När Kaunis Iron startade sin gruvverksamhet i juli 2018 var det 
långsiktiga målet att årligen producera 2 miljoner ton högkvalitativ 
järnmalm för den globala stålindustrin, något vi uppnådde 
redan 2020. Även detta år har verksamheten varit stabil trots 
pandemin och vi har inte drabbats av några större störningar eller 
oplanerade driftsstopp. 
 Både produktkvalitet och produktionskostnad ligger 
fortsatt i linje med förväntningarna. Kina är den stora globala 
järnmalmsmarknaden och köper upp 75 % av volymen som rör sig 
på världshaven. För att sprida riskerna strävar vi efter en varierad 
kundbas i många olika regioner och under året har ett fortsatt 
omfattande försäljnings- och marknadsarbete som väsentligt 
förbättrat koncernens marknadsposition genomförts. Kaunis Iron 
har kunder i Europa, Mellanöstern, Kina och Japan. 

Vi växer och ökar produktionen 
Under året har produktionen i gruvan ökat med 21% som 
konsekvens av att vi nu bryter mer gråberg och malm och har 
verksamhet dygnet runt även i gruvan. Under 2020 hade vi i 
genomsnitt 221 personer anställda i koncernen, under 2021 
har antalet ökat med 117 personer så att vi i genomsnitt har 
338 anställda. Räknar man in fast stationerade entreprenörer 
sysselsätter vår verksamhet 531 personer, en siffra som väntas 
växa framöver om vi får det nya miljötillståndet.
 Framtida kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för 
oss och under året har flera olika strategiska initiativ tagits 

2021 var ett fantastiskt år med all time 
high för såväl leveranser som intäkter och 
resultat. Samtidigt var det ett extremt tur-
bulent år marknadsmässigt. Från en dag 
till en annan mitt i sommaren förändrades 
marknadsaptiten från dur till moll när Kina 
bromsade in sin stålindustri. Även för 
sjöfrakterna har det varit dramatiskt. Vi 
har varit vana vid ett genomsnittspris på 
ca 20 dollar per ton – men under hösten 
steg det till över 50 dollar i kölvattnet av 
de globala fraktutmaningarna. 
 Dramatiken till trots blev det ändå ett 
fantastiskt år för Kaunis Iron. Utsikterna 
för 2022 ser också ljusa ut. Priset på 
järnmalm har stabiliserat sig på lite högre 
nivåer än bottennoteringen i höstas och 
efterfrågan är stark.
 Trots stora och tvära kast på marknads-
priser som vi inte alls kan påverka har vi, 
med tur och skicklighet, lyckats navigera 
rätt i de utmaningar vi mött och kan enkelt 
konstatera att 2021 är vårt bästa år hittills. 

Klas Dagertun
vd, Kaunis Iron

Klas Dagertun, vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 



NYCKELTAL 2021:
Nettomarginal 42,6 %

Soliditet 60,3 %

Kassalikviditet 214 %

Räntabilitet på Eget kapital 71,7 %

Eget kapital 1 430 mkr

K A U N I S  I R O N  |  B O K S L U T S KO M M U N I K É  2 0 2 1  |  3

Tester med batterieldrivna fordon genomfördes. Foto: Tomas Bergman

Åsa Allan, vice vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 

för att bredda urvalbasen när det gäller spetskompetens 
inom vissa områden. Bland annat har vi genomfört ett lyckat 
rekryteringsprojekt specifikt riktat mot Sydafrika som resulterat 
i att tre nya medarbetare från Sydafrika flyttar till Pajala och 
påbörjar sin anställning i början av 2022. En annan satsning är 
den lärlingsutbildning för mekaniker för tunga fordon vi startat 
tillsammans med Lapplands gymnasium. 

Hållbarhetsmålen visar vägen
Kaunis Iron ska leverera världens mest hållbara järnmalm. Vårt 
stora fokus under 2021 har varit att ta fram en färdplan mot 
en fossilfri gruva och att kommunicera våra hållbarhetsmål i 
verksamheten. Nu finns tydliga målsättningar för alla de aspekter 
vi ser som en del av vårt hållbarhetsarbete: sociala, ekonomiska 
och ekologiska. Vi kommer årligen att följa upp målen för att se 
att vi är på rätt väg. 
 En viktig del i satsningen är vårt fokus på en fossilfri malm-
transport och där har vi under 2021 genomfört tester med el-
drivna tunga fordon i arktiskt klimat. Inom det här området bryter 
vi ny mark och leder utvecklingen tillsammans med partners 
som Volvo, Vattenfall och ABB, samarbeten vi ser fram emot att 
fortsätta utveckla under det kommande året. 

Hur ser framtiden ut? 
Utsikterna för 2022 ser goda ut. Den globala efterfrågan på 
järnmalm förväntas vara stabil och till och med öka. I takt med 
att bransch efter bransch börjar komma på fötter efter pandemin 
ser läget bra ut. Även om vi vid årets början har en fortsatt hög 
smittspridning i hela världen har vaccinationerna gett effekt och 
påverkan på näringslivet kommer troligen att minska. 
 För vår del innebär 2022 också ett stort fokus på långsiktighet 
där vi hoppas kunna påbörja arbetet med två planerade 
dagbrott i närheten av det nuvarande. Vi ser även fram emot 
huvudförhandlingen för vårt nya tillstånd som kommer att lägga 
grunden för den långsiktiga gruvverksamhet som vi eftersträvar. 

För mer information
Klas Dagertun, vd, klas.dagertun@kaunisiron.se, 070-591 00 41 
Åsa Allan, vice vd, asa.allan@kaunisiron.se, 072-724 41 20

”Vårt mål är en långsiktig gruvbrytning i Tornedalen och för att 
klara det behöver vi ha lokalbefolkningen med oss. Under 2021 
fick vi bekräftelse på att vi har ett fantastiskt stöd lokalt, hela 95 
procent av Pajalaborna anser att gruvan har en positiv påverkan 
på samhället. Men förtroende är en färskvara så framåt ligger stort 
fokus på att fortsätta ge tillbaka till lokalsamhället och vara en 
transparent och pålitlig arbetsgivare.”
                                  Åsa Allan, vice vd i Kaunis Iron  


