
RISKHANTERING

n VERKSAMHETSRISKER

Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Hälsa och säkerhet 
Stora materialflöden hanteras under och ovan jord. Medarbetare och 
 entreprenörer exponeras periodvis för tunga maskiner och lyft, höga tempe-
raturer samt hälsovådliga ämnen. Vid avsteg från fastställda rutiner, brist-
fällig planering och resurstillsättning kan farliga situationer uppstå och 
människor riskerar att skada sig. Ett stort antal anställda och entreprenörer 
arbetar skift vilket ökar de psykosociala riskerna relaterat till stress och 
ohälsosam arbetsbelastning.

Koncernens har en nollvision för olyckor och bedriver kontinuerligt ett pro-
aktivt arbete för att förbättra säkerheten, hälsa och trivseln på arbetsplat-
serna. Arbetet har varit framgångsrikt under covid-19-pandemin 2020-
2021 och även om ett antal mindre utbrott skett så har samtliga produk-
tionsenheter kunnat arbeta vidare med bibehållen produktion.

Antalet allvarliga inrapporterade risker/incidenter (RC3) har minskat med 
48 procent sedan föregående år. Antalet olyckor med frånvaro (LTI) och sjuk-
frånvaron (SL) låg däremot kvar på en relativt hög nivå vilket är ett resultat 
av sjukdom och att det inte var möjligt att hålla fysiska startmöten, skydds-
ronder och utbildningar under pågående covid-19-pandemi. Dessa aktiviteter 
utgör viktiga delar av arbetsmiljöarbetet. Digitala kommunikationslösningar 
har använts där det har varit möjligt. Fortsatt fokus på ledarskapsengage-
mang, förebyggande riskhantering och bättre medverkan av arbetstagare i 
hälso- och säkerhetsrelaterade aktiviteter utgör andra viktiga delar av det 
proaktiva arbetsmiljöarbetet.

Miljöpåverkan
Verksamheten påverkar luft, vatten, mark samt den biologiska mångfalden. 
Utvinningen av metaller ger också upphov till avfall som måste omhändertas 
på ett säkert sätt. Det finns risker för miljöpåverkan från verksamheterna 
som är i drift och för nedlagda verksamheter. Betydande frågor som hante-
ras är risk för: utsläpp till luft och vatten, lagring av avfall, markanvändning 
(deponi, avfallshantering, påverkan på biologisk mångfald) och klimat och 
energiförbrukning. 
 
Vattenhantering och dammsäkerhet
Sandmagasin utgör en av gruvindustrins väsentliga risker. Det finns risk för 
haveri om dammen inte byggs eller underhålls på ett korrekt sätt. Extrema 
väderförhållanden samt förändringar i genomsnittlig nederbörd påverkar 
 riskerna.

Klimatförändring
Global uppvärmning kan öka risken för mer extrema väderhändelser när det 
globala klimatet fortsätter att förändras. Förändringar i nederbörd kan leda 
till tyngre snöfall eller översvämningar som kan påverka driften.  

Uppsatta utsläppsmål övervakas noga. Hanteringen av utsläpp är riskbase-
rad och i linje med BAT (Best available technology) och enheternas miljötill-
stånd. Kontinuerlig övervakning sker på lämpligt sätt och nödsituationer und-
viks genom systematiskt underhåll. Övervakning av utsläpp hanteras enligt 
platsspecifika rutiner som godkänts av myndigheter. Teknisk utveckling 
pågår ständigt för att följa de senaste BAT-resultaten och slutsatserna för 
att säkerställa bästa resursutnyttjande och minsta möjliga avfallsmängd. 

Vattenbalansmodeller har utvecklats för förbättrat resursutnyttjande och 
större säkerhetsmarginal mot nödutsläpp av vatten. Vid varje operativ enhet 
med dammar finns en dammsäkerhetsansvarig och en driftsansvarig. Under 
2021 blev Boliden medlem av ICMM (The International Council on Mining and 
Metals) och kommer därmed att följa deras internationella riktlinjer inom 
området.

Koncernens bidrag till världens klimatutmaning beskrivs i ett klimatstrategi-
program som omfattar hela koncernen, se vidare sidan 36. Varje enhet 
ansvarar för att utvärdera fysiska risker kopplade till väderförhållanden och 
sin verksamhet. Vid projektering ingår utförandet av scenarioanalyser till 
följd av ändrade klimatförhållanden i gruvans olika faser (inklusive efterbe-
handling efter stängning) som en del av utredningsarbetet. 

Koncernen bedriver en verksamhet som är exponerad mot förändringar i metallpriser 
och valutakurser. Verksamheten påverkar omgivande miljö och många processer 
är förenade med arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Vi arbetar, bland annat genom 
scenarioanalyser, med att reducera riskerna och har också kontinuerlig bevakning av 
risker utifrån process- och produktperspektiv. Denna bevakning ger möjlighet att på 
ett tidigt skede fånga upp risker och möjligheter för verksamheten.

Verksamhetsrisker
Verksamhetsrisker hanteras 
av de operativa enheterna i 
enlighet med riktlinjer som 
fastställts för varje affärsområ-
de och enhet. 

• Hälsa och säkerhet 
• Miljöpåverkan 
•  Oplanerade  

 produktionsavbrott 
• Kompetensförsörjning

Marknads- och 
affärsrisker
Inom Boliden hanteras mark-
nads- och affärsrisker huvud-
sakligen inom affärsområdena 
och på koncernnivå. 

• Metallpriser 
• Smältlöner 
• Kunder 
• Råvaruförsörjning 
•  Försörjning av varor och 

tjänster
• Energi

Finansiella risker
Boliden har en centraliserad 
finansfunktion som hanterar 
finansiella risker med undantag 
av kreditrisker i kundfordringar.   

• Valuta- och metallprisrisk
• Valutarisk
• Ränterisk
•  Refinansierings- och 

 likviditetsrisk
• Kredit- och motpartsrisk
• Finansiell rapportering

Regelefterlevnad 
Boliden har centraliserade 
funktioner för bland annat 
regelefterlevnad och juridik. 

• Legala risker
• Compliancerisker
• Förtroendeskadliga risker
• Politiska risker
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Oplanerade produktionsavbrott
Produktionen består väsentligen av kontinuerliga processer där 
oplanerade stopp kan påverka produktion, utsläpp till luft och vat-
ten och finansiella resultat. Stoppen kan bli långvariga. Oplanerade 
stopp kan exempelvis uppstå på grund av tekniska problem, skador, 
olyckor eller strejker. Senaste året har visat att även pandemier 
riskerar att leda till produktionsavbrott genom restriktioner eller 
störningar i leveranskedjor.

Förebyggande underhållsarbete genomförs vid samtliga produktionsanläggningar. 
Smältverken genomför regelbundet planerade underhållsstopp främst under sommar-
månaderna, medan underhållsarbetet inom gruvorna huvudsakligen är mindre och del i 
den löpande verksamheten. 

Målet är att minimera den totala kostnaden för koncernens skaderisker. Det sker 
dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och skadebegränsande 
arbetet i verksamheterna, dels genom att införa och utveckla koncerngemensamma 
försäkringslösningar.

Kompetensförsörjning
Under de kommande åren kommer ett stort antal medarbetare 
att pensioneras. Dessutom ökar konkurrensen om kvalificerad 
arbetskraft generellt på många av de orter där verksamhet 
bedrivs, bland annat genom nyetableringar av industriföretag. 
Samtidigt pågår ett omfattande teknikskifte med ökad digitalise-
ring, processutveckling och automatisering, vilket ställer nya krav 
på kompetens inom flera olika yrkesområden.

Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att stärka Bolidens attraktionskraft. 
Arbetsgivarerbjudandet har konkretiserats och differentierats för att tydliggöra kopp-
lingen till vårt syfte, våra värderingar, vår roll i klimatomställningen, innovation och tek-
nikutveckling samt som trygg arbetsgivare. Dessutom har ett antal nya samarbeten 
med viktiga universitet och högskolor startats. Arbetet med att vidareutveckla viktiga 
personalprocesser har genomförts under året som en del av implementeringen av ett 
koncerngemensamt HR- IT-system under 2021.

n MARKNADS- OCH AFFÄRSRISKER

Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Metallpriser
Förändring i metallpriser har väsentlig påverkan på resultat och 
kassaflöde.

Koncernens policy är att inte säkra metallpriser, utan tillåta att prisförändringar åter-
speglas i resultatet. Bolidens risk managementfunktion säkrar dock smältverkens 
metallpris- och valutaexponering under tiden mellan inköp av råmaterial och försäljning 
av motsvarande metall (förutom processlager). 

Smältlöner 
Smältlöner utgör en stor del av smältverkens bruttoresultat och 
bestäms av utbud och efterfrågan på metallkoncentrat.

Villkoren fastställs årligen i förhandlingar mellan stora gruv- och smältverksaktörer. 
Dessa villkor tillämpas internt och de flesta externa kontrakten är baserade på dessa 
villkor.

Kunder 
Inom koppar är koncernen beroende av ett fåtal stora kunder. 
Minskad försäljning till industriella kunder i Europa ökar risken för 
försäljning via London Metal Exchange (LME) med något lägre 
marginaler som följd.

Koncernen eftersträvar att minska riskerna genom att underhålla en diversifierad 
kundportfölj med långsiktiga relationer med den egna försäljningsorganisationen i 
norra Europa. Färdiga planer finns för att kunna ställa om produktionen till produkter 
av LME-kvalitet som kan säljas via LME. Diversifieringen av kundportföljen har under 
året gett önskad effekt i form av begränsad exponering mot de segment vars efterfrå-
gan sjunkit mest i spåren av covid-19-pandemin. Produktion har kunnat säljas utan leve-
ranser via LME-lager.

Råvaruförsörjning 
Stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning är viktig för att skapa den 
mest lönsamma råmaterialmixen så att smältverken ska kunna 
producera med högt kapacitetsutnyttjande och jämn kvalitet.

Koncernen eftersträvar långsiktiga avtal och relationer med tillförlitliga externa leveran-
törer av metallkoncentrat och sekundärmaterial, vilket inkluderar hög prestanda inom 
hållbarhetsfrågor.

Försörjning av varor och tjänster 
Alla verksamheter är beroende av löpande försörjning av utrust-
ning, förnödenheter och tjänster. Leverantörers produktion av 
varor och tjänster samt logistikkedjor för in- och utleveranser är 
känsliga för omvärldspåverkan och störningar.

Under 2021 har störda logistikkedjor, höga energipriser och problem med råvaruför-
sörjning skapat stora försörjningsutmaningar men även extremt volatila priser där 
Boliden på många områden haft rörliga priser eller indexerade priser.

Koncernen arbetar aktivt för att minska pris och försörjningsrisker genom att ha 
flera kvalificerade leverantörer inom respektive kategori och område. I de fall där 
endast en leverantör finns reduceras risken genom säkerhetslager och att alternativa 
försörjningslösningar identifieras. 

Förebyggande riskhantering sker löpande men organisationens förmåga till snabba 
omställningar har varit minst lika viktigt i hanteringen av störningar. Där störningar 
under året har uppstått, har koncernens enheter kunnat samverka och avhjälpa 
 potentiella bristsituationer. En rad nya leverantörer har kvalificerats in för att skapa 
 alternativ.

Energipriser 
Energi står för cirka 14 procent av rörelsekostnaderna och för-
ändringar i energipriser kan få stora resultateffekter.

Utsläppsrätter
Förändringar av regler och skatter, som EU:s system för handel 
med utsläppsrätter (ETS), kan leda till kostnadsökningar som även-
tyrar konkurrenskraften på den internationella marknaden.

Energiförbrukning 
Ineffektiv energianvändning ger högre kostnader.

I Norge har Odda ett långt elavtal med trögrörliga prisklausuler. I Sverige, Finland och på 
Irland är avtalsportföljen kortare och koncernen är mer exponerad mot marknads-
priset. Ökande energipriser påverkar därmed rörelseresultatet. Volatiliteten på elpris-
marknaden förväntas öka de kommande åren. Längre avtal finns i Sverige och Finland 
som aktiveras 2021 och 2022. Möjligheter analyseras för att ingå längre avtal om och 
när sådana möjligheter erbjuds. 

Genom branschorganisationer verkar Boliden för att systemet för handel med 
utsläppsrätter ska vara transparent och inte missgynna europeiska 
 metallproducenter.

Verksamheten har implementerade och certifierade energiledningssystem. Kontinuer-
ligt förbättringsarbete pågår ständigt för att uppnå energieffektivitet och spara 
energi. Till exempel tillvaratas överskottsvärme, vilket bidrar till att även reducera 
koldioxid utsläppen. 
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Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valuta- och metallprisrisk
Produkter prissätts i stor utsträckning i USD och valutakursförändringar i 
USD har stor påverkan på resultat och kassaflöde. Prisvillkoren för produk-
terna baseras i huvudsak på metallbörser. 

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering uppstår av bindande åtaganden mot kunder och 
leverantörer.

Metaller köps i form av råmaterial som bearbetas till förädlade metaller, 
där anskaffningspris på råmaterial samt valutakurs kan skilja sig från slutligt 
försäljningsvärde. Vissa kunder erbjuds fasta priser i olika valutor, som 
ibland fastställs lång tid före leverans.

Transaktionsexponering vid bindande åtagande säkras medan smältverkens 
processlager inte säkras. Terminskontrakt säkerställer försäljningens pris 
och valutakurs vid köp av ingående råmaterial, eller vid fastprisförsäljnings-
avtal. Terminskontrakt säkringsredovisas som verkliga värdesäkringar i 
resultaträkningen.

Kontinuerligt genomförs beräkningar av hur förändringar på metall- och 
valutamarknader påverkar den framtida finansiella ställningen.  

Koncernen kan teckna kontrakt för att metallpris- och valutakurssäkra 
kassaflöden från prognostiserad metallförsäljning. Säkringen utförs endast 
vid vissa större investeringar, när investeringsbeloppet är en annan valuta 
än den lokala valutan. 

Derivaten säkringsredovisas som kassaflödessäkringar i övrigt total-
resultat och känslighetsanalys redovisas i not 28.

Valutarisk

Omräkningsexponering
Vid omräkning av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet till SEK uppstår 
en omräkningsdifferens vid valutakursförändringar, vilken påverkar övrigt 
totalresultat i koncernen.

I enlighet med finanspolicyn elimineras ej effekten av omräkningsexponering 
(s.k. egetkapitalsäkring) aktivt. Om externt lånebehov föreligger används 
dock skuld i utländsk valuta som egetkapitalsäkring mot utländsk tillgångs-
massa. 

Ränterisk
Förändringar i marknadsräntor påverkar resultat och kassaflöden.

Finanspolicyn tillåter en genomsnittlig räntebindning upp till fyra år. Koncer-
nens låneportfölj hade per 31 december 2021 en genomsnittlig räntebind-
ning om 2,2 (3,1) år.

Refinansierings- och likviditetsrisk
Risk att inte erhålla relevant finansiering eller inte möta betalningsförpliktel-
ser som en följd av otillräcklig likviditet.

Refinansieringsrisk begränsas genom god spridning av motparter, finansie-
ringskällor och löptider. Tillfredsställande betalningsberedskap skapas i 
form av tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter och ses regelbundet över. 

Genomsnittlig löptid på totala låneramar var 2,6 (3,7) år vid årets 
utgång. Per 31 december 2021 uppgick betalningsberedskapen till 16 088 
(12 741) MSEK, bestående av likvida medel och outnyttjade bindande kredit-
löften längre än ett år. 

Kredit- och motpartsrisk

Kreditrisker i finansiell verksamhet
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan 
fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen en förlust. Den finan-
siella exponeringen för motpartsrisk uppstår främst vid handel med derivat-
instrument.

Kreditrisker i kundfordringar
Risken att koncernens kunder ej uppfyller sina åtaganden utgör en kreditrisk.

Finanspolicyn stipulerar kreditbetyg A, enligt Standard & Poor ś, för finan-
siella motparter vid ingång av ny affär samt maximal placering av likvida 
medel per motpart. Kreditkvalitet och motpartsspridning för derivat anses 
ha varit god under 2021. Per den 31 december 2021 uppgick kreditrisken i 
externa derivatinstrument till ett marknadsvärde om 194 (143) MSEK. 

Kreditrisker hanteras genom en fastställd kreditbedömningsprocess, 
aktiv kreditbevakning, korta kredittider samt dagliga rutiner för betalnings-
uppföljning. Vidare bevakas fortlöpande erforderliga reserveringar för för-
väntade kreditförluster. Kvaliteten på kundfordringarna bedöms vara god. 
Nedskrivningar på utestående kundfordringar per den 31 december 2021 
förekommer endast till begränsade belopp och har historiskt varit obetydliga. 
Se även not 20 om kundfordringar. Kreditförsäkringar används i vissa fall.

Finansiell rapportering
Risk för felaktig finansiell och operationell rapportering.

Koncernen har en väl fungerande internkontrollstruktur. Kontrollfunktioner 
finns såväl lokalt på enheter som på affärsområden och huvudkontor. Alla 
arbetar inom ett koncerngemensamt internkontrollramverk avseende finan-
siell rapportering. Årligen testas kontroller inom ramverket såväl internt 
som av externa revisorer. Koncernens controllerfunktion, som har ett nära 
samarbete med de lokala enheterna och affärsområdena, följer upp och 
kontrollerar den operationella och finansiella rapporteringen.
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Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Legala risker
Verksamheterna är i stor utsträckning tillståndspliktiga och föremål för 
omfattande miljö- och annan reglering. Tillstånd omprövas regelbundet. 
 Koncernen kan vidare bli involverad i kommersiella tvister och rättsliga 
 processer.

Verksamheterna är i stor utsträckning beroende av att befintliga tillstånd 
kan behållas/förnyas och av att nya tillstånd kan erhållas på rimliga villkor 
och inom rätt tid. Tillstånd behöver vanligen förnyas vid flera tillfällen under 
en gruvas livslängd. Koncernen bevakar rättsutvecklingen inom relevanta 
områden och implementerar, följer upp och säkerställer efterlevnad av till-
lämpliga lagar och regler. Boliden är en aktiv medlem i inhemska och utländ-
ska branschorganisationer, bl.a. Svemin och Eurometaux. 

Under 2021 blev Boliden medlem av ICMM (The International Council on 
Mining and Metals) och kommer därmed att följa deras internationella riktlin-
jer inom området. Koncernen är också remissinstans för nya regelverk och 
initiativ som gäller branschen. Information om rättsliga processer och 
 tvister ges i not 31.

Compliancerisker
Koncernen kan utsättas för legala eller regulatoriska påföljder, väsentliga 
finansiella förluster eller skadat rykte till följd av att gällande regler inte följs.

Regelefterlevnaden ska vara en del av företagskulturen. Ethics & 
Compliance- funktionens uppdrag är att säkerställa att det finns effektiva 
processer för att identifiera, bedöma, övervaka och rapportera expone-
ringar för efterlevnadsrisker. 

Fokus under året har legat på att stärka arbetet med anti-penningtvätt, 
anti-mutor och korruption, konkurrensrätt och sanktionsefterlevnad samt 
att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras. Bland annat har en 
anti-penningtvättspolicy antagits. Relevanta medarbetare utbildas i områ-
den som antikorruption, konkurrensrätt, sanktioner och förhindrande av 
penningtvätt. Ett externt visselblåsarsystem tillhandahålls som ger möjlighet 
att anonymt rapportera allvarliga oegentligheter inom koncernen. Boliden 
har initierat en Human Rights Due Diligence process (HRDD), för att säker-
ställa regelefterlevnaden på området. Vi säkerställer även att vi följer Data-
skyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Förtroendeskadliga risker
Förtroendet kan skadas av händelser som exempelvis olyckor eller då 
anställda eller affärspartners inte lever upp till krav om affärsetik och håll-
barhet. Se även sidan 38 och 39.

En krisledningsgrupp finns med rutiner för att hantera kriser och komplexa 
händelser, exempelvis kopplat till olyckor. Boliden vill associeras med etiska 
och hållbara affärspartners, därför genomförs systematiska utvärderingar 
av kunder och leverantörer med avseende på affärsetik och hållbarhet. Nya 
affärspartners måste godkänna koncernens uppförandekod för affärspart-
ners eller andra relevanta och allmänt accepterade affärsstandard innan 
avtal ingås, och vid behov utförs revisioner hos affärspartners för att säker-
ställa att detta efterlevs. Rutiner finns för att hantera eventuella avvikelser 
och allvarliga brott kan leda till att affärsrelationen avbryts.

Politiska risker 
Politiska beslut kan få effekter i de länder där Boliden och dess affärspartner 
bedriver verksamhet. Exempel på sådana beslut kan avse förändringar av 
olika typer av skatter och tillkommande krav inom tillståndsprocesser avse-
ende bland annat efterbehandling.

Boliden och branschorganisationer är ofta remissinstanser inför 
 kommande politiska beslut som rör verksamheten.
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