
2006:319 CIV

E X A M E N S A R B E T E

En studie av Kiruna Wagons verksamhet
- från projektkaos till stabilt bolag

 Maria Mörtvik
 Heidi Olkkonen

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Ergonomisk design och produktion 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö

2006:319 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--06/319--SE



 

 
 
 
 
 

En studie av Kiruna Wagons 
verksamhet 

- från projektkaos till stabilt bolag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maria Mörtvik 
Heidi Olkkonen 

 
 

 
 
 
 
 
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 
Ergonomisk design & produktion 

 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för Arbetsvetenskap/Avdelningen för Industriell produktionsmiljö 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Avdelningen för Industriell Logistik 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-FÖRORD- 
 

 

 
Förord 
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Abstract 
This Master thesis was performed at Kiruna Wagon in Kiruna with the purpose 
to identify different problem areas regarding the test manufacturing of ore 
carriages. The method that was chosen for this purpose was the project circle 
which is a method that allows you to get an overall view of the chosen study 
area before you make any decisions.  
 
The problem identified problem areas included problems whit coordination and 
three underlying problems including; organisation, information and strategy 
and goals. 
 
The report presents both short and long term solutions to the identified 
problems and two of these are being implemented at Kiruna Wagon.  
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Sammanfattning 
Konsortiet Kiruna Wagon bildades 2004 av tre lokala företag i Kiruna med 
affärsidén att tillverka och underhålla malmvagnar. Under våren 2005 slöts ett 
avtal mellan LKAB, Kiruna Wagon och K-industrier om att påbörja 
tillverkningen av 30+ vagnen. Avtalet innefattade en provserie om 70 vagnar 
som skulle färdigställas under våren 2006. En lokal konstruktionsfirma stod för 
utveckling av malmvagnskorgen i samråd med LKAB och Kiruna Wagon. K-
industrier i Malmö stod för tillverkning av chassi och Kiruna Wagon stod för 
tillverkning av vagnkorg samt slutmontage av hela vagnen. 
 
Då denna provserie genomfördes upplevde Kiruna Wagon att tillverkningen 
inte fungerade tillfredställande. Syftet med studien har förändrats under arbetets 
gång och resulterat i att analysera identifierade problemområden och ge förslag 
på hur dessa kan förbättras.  
 
Den projektmetodik som valts för denna studie är projektcirkeln (Ranhagen, 
1994). Anledningen till varför denna metod valdes framför en linjär metod är 
att de olika delmomenten inte behöver avslutas innan man går vidare till nästa 
och en helhetsbild kan skapas innan några beslut tas.  
 
För att identifiera eventuella problemområden genomfördes en kartläggning av 
nuläget med hjälp av ostrukturerade intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. För att sammanfatta de identifierade problemområdena är det 
främst brister i samordningen av verksamheten som identifierats och detta 
innefattar följande underliggande problemområden; 
 

• Organisationens uppbyggnad och funktion 
• Bristen i information och kommunikation 
• Tveksamheten kring Kiruna Wagons mål och strategier 

 
Dessa problemområden analyserades sedan och ett antal lösningsförslag 
arbetades fram med hjälp av litteraturstudier, brainstorming samt diskussioner 
med projektledare och verkstadspersonal. Förslagen innefattar åtgärder på både 
kort- och långsikt. De kortsiktiga lösningarna ger riktlinjer för hur Kiruna 
Wagons organisationsstruktur kan tydliggöras. Detta i form av en ordentlig 
genomgång av den befintliga organisationen för att tydliggöra vad som finns 
och kan komma att behövas i framtiden. Förslag har även givits gällande hur 
informationen kan visualiseras för personalen i form av en produktionstavla. 
Dessa förslag syftar till att lösa de mest akuta problemen.  
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De långsiktiga lösningarna innefattar förslag på en annan samarbetsform än 
nuvarande och innebär en bolagisering i form av ett aktiebolag.  
 
Förslag ges även gällande hur Kiruna Wagons framtida strategi kan utformas 
med hjälp av det arbetssätt som föreslås av Krajewski och Ritzman 2005. 
 
En implementering av de kortsiktiga förslagen har redan påbörjats och dessa 
har fått väldigt positiv respons från både ledning och personal.
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till denna studie. Därefter 
följer en definiering av arbetets syfte och mål samt de avgränsningar som 
genomförts för att arbetet ska kunna slutföras inom angiven tidsram. 

1.1 BAKGRUND 
Sedan malmbanan byggdes för 100 år sedan har malmvagnarna varit ett viktigt 
transportmedel för Kirunas gruvindustri. Detta beror till stor del på gruvans 
geografiska läge. Malmvagnarna har underlättat frakten av malm och gjort det 
möjligt för LKAB att verka på den globala marknaden. Genom årtiondena har 
malmvagnens konstruktion följt teknologins framfart. Detta har bidragit till att 
LKAB kontinuerligt arbetat med att förnya sin vagnspark för att möta de 
ständigt ökade kraven på lastkapacitet.  
 
Under 2003 slöt LKAB ett avtal med ett Sydafrikanskt företag om 
tillverkningen av moderna malmvagnar med en axellast på 30 ton och en 
lastkapacitet på 100 ton, den så kallade 30+vagnen Under testkörningen av 
dessa vagnar upptäcktes ett konstruktionsfel då man missat ett lastfall i 
hållfasthetsberäkningarna samt att konstruktionen ej var anpassad för den 
norrbottniska vintern.  
 
2004 avbröt LKAB avtalet med det Sydafrikanska företaget då man inte kunde 
uppnå en ömsesidig affärsrelation och beslutade sig för att konstruera en egen 
malmvagn i samarbete med K- industrier i Malmö.  
Under samma tid bildades konsortiet1 Kiruna Wagon, med affärsidén att 
tillverka och underhålla malmvagnar, av följande lokala företag; KGS 
Mekaniska Verkstad AB, Nybergs Mekaniska Verkstad AB och Rönnqvist & 
Wettainen AB. Nedan följer en kort presentation av dessa företag; 
 
KGS Mekaniska Verkstad är ett dotterbolag till KGS - koncernen (Grus- och 
Stenförädling) som i sin tur ägs av LKAB. KGS Mekaniska är marknadens 
största verkstadsföretag inom stålkonstruktioner och maskinbearbetning med 
säte i Kiruna. Företaget levererar allt ifrån enstaka plåtdetaljer till färdiga 
produkter och funktioner. Den största kunden är givetvis LKAB men företaget 
levererar även till andra stora företag så som SJ, SSAB och Volvo.  
Hämtad 31 juli 2006 http://www.kgs.se/default_kgs.asp   
                                                           
1 Ett konsortium är en sammanslutning av företag, människor eller andra personer i syfte att gemensamt åta 
sig ett uppdrag, som var och en inte har möjlighet eller vilja att själv utföra. Ofta är det ett praktiskt syfte där 
man vill dela på ansvaret för en viss konkret uppgift.  I svensk rätt är konsortier enkla bolag. 
http://susning.nu/Konsortium  
 

http://www.kgs.se/default_kgs.asp
http://susning.nu/Konsortium
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Nybergs Mekaniska Verkstad AB är ett av Kirunas största verkstadsföretag 
och har en hög kompetens för de flesta typer av mekaniska verkstadsarbeten. 
Huvuddelen av produktionen är legotillverkning, konsultuppdrag, service och 
reparationer. Företaget levererar till stora företag som LKAB, Banverket och 
Atlas Copco.  
Hämtad 31 juli 2006  http://www.nybergsmek.se/default.asp?cat=foretag  
 
Rönnqvist & Wettainen AB är ett mekaniskt verkstadsföretag med säte i 
Kiruna. Rönnquist & Wettainen förser industrin med högförädlade mekaniska 
arbeten, framförallt inom skärande bearbetning och svetsning.  
Hämtad 31 juli 2006 http://www.gmkab.com/parser.php?did=3:25  
 
Under våren 2005 slöts ett avtal mellan LKAB, Kiruna Wagon och K-industrier 
om att påbörja tillverkningen av 30+ vagnen. Avtalet innefattade en provserie 
om 70 vagnar som skulle färdigställas under våren 2006. En lokal 
konstruktionsfirma stod för utveckling av malmvagnskorgen i samråd med 
LKAB och Kiruna Wagon. K-industrier i Malmö stod för tillverkning av chassi 
och Kiruna Wagon stod för tillverkning av vagnkorg samt slutmontage av hela 
vagnen. Konsortiet fick även i uppgift att byta alla draglådor i de Sydafrikanska 
vagnar som levererats.  
 
Då denna provserie genomfördes upplevde Kiruna Wagon att tillverkningen 
inte fungerade tillfredställande. Denna studie har uppkommit för att utreda 
vilka bakomliggande faktorer som bidragit till detta och ge förslag på åtgärder.   

1.2 SYFTE 
Syftet med studien var till en början att hitta flaskhalsar och resursbovar i 
tillverkningen, men syftet förkastades redan vid start av examensarbetet, på 
grund av att tillverkningen låg nere då ett konstruktionsfel upptäckts på luckan. 
 
Examensarbetet påbörjades därför med det nya syftet att förenkla materialflödet 
för den kommande malmvagnstillverkningen, vilket innefattade en kartläggning 
med målet att få en helhetsbild av verksamheten. Förslag på förbättringar av 
eventuella problemområden skulle även ges. 
 
Under kartläggningen identifierades dock stora problem inom andra områden i 
verksamheten som ansågs vara för stora för att ignorera. Därför fattade 
projektgruppen, i samråd med projektledare på Kiruna Wagon, ett beslut om att 
återigen ändra studiens syfte. 
 

http://www.nybergsmek.se/default.asp?cat=foretag
http://www.gmkab.com/parser.php?did=3:25
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Det slutgiltiga syftet blev att analysera de identifierade problemområdena samt 
ge förslag på hur dessa kan förbättras.  

1.3 MÅL 
Målet är att ta fram åtgärdsförslag som kan implementeras hos Kiruna Wagon 
och bidra till en effektivare verksamhet. 

1.4 AVGRÄNSNING 
Studien genomfördes under en tidsbegränsad period på 800 timmar. Den har 
endast innefattat studier av Kiruna Wagons verksamhet och inte någon av dess 
underleverantörer. Ingen hänsyn har heller tagits till K-industriers verksamhet. 
Ingen närmare studie av Kiruna Wagons arbete med reparationen av 
undergjordsvagnarna och de Sydafrikanska vagnarna har genomförts. Studien 
innefattar endast konsortiets arbete gällande 30+vagnen, varför 
förbättringsförslagen endast är anpassade efter denna. Ingen hänsyn till 
ekonomiska aspekter har tagits för framtagna åtgärder. 
 
Samtliga avgränsningar har genomförts på grund av tidsbegränsningen på 800 
timmar i samråd med handledare vid Luleå tekniska universitet och 
projektledaren på Kiruna Wagon.
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel presenteras de metoder och verktyg som använts samt hur de 
tillämpats under studien för att få fram de resultat som presenteras i rapporten. 
Utöver dessa metoder har projektgruppen även dragit nytta av tidigare 
erfarenheter och kurser inom utbildningen.   

2.1 PROJEKTMETODIK 
För denna studie valdes projektcirkeln som projektmetodik då studien 
innefattar en övergripande studie av en verksamhet. Metoden innebär att man 
går från en översiktlig nivå till delar och detaljer, vilket gör att man snabbt kan 
ta fram ett underlag för diskussion och vänta med tidsödande detaljer till ett 
senare skede. Detta innebär att en helhetssyn av problemet kan skapas utan 
skymmande detaljer. Fördelen med ett cykliskt arbetssätt framför ett linjärt är 
att delmomenten inte behöver avslutas innan man går vidare till nästa, vilket 
innebär att besluten kan förskjutas framåt i tiden. Nackdelen med metoden är 
att detta kan leda till att projektet växer okontrollerat och beslut fattas för sent. 
(Ranhagen, 1994) 
 
Grundmodellen presenteras i form av en cirkel med åtta olika steg och utförs i 
minst tre varv. ( se figur 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Projektcirkeln visar de viktigaste arbetsstegen som ständigt 
återkommer i projektarbetet 
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Tanken med modellen är att man arbetar sig igenom de olika stegen i varje 
varv, men med successivt ökande detaljeringsnivå. Nedan följer en beskrivning 
av modellens samtliga steg. 
 
1. Planera för förändring 
En projektdefinition formuleras med de uppgifter som projektet syftar till att 
lösa. En tidsplan tas fram över projektets fortlöpande och en 
projektorganisation skapas. 
 
2. Gör diagnos 
En kartläggning och analys av nuläget genomförs här identifierades även de 
problemområden som upptäcks under kartläggningen. 
 
3. Formulera mål och krav 
Här formuleras de mål och krav som lösningsförslagen ska uppfylla. Dessa 
formuleras vanligtvis i form av en kravspecifikation.  
 
4. Sök alternativ 
Flera olika alternativ på lösningar tas fram med hjälp av olika metoder 
exempelvis brainstorming. 
 
5. Värdera och välj alternativ 
Här värderas de olika alternativen gentemot varandra med hjälp av framtagna 
värderingsfaktorer från kravspecifikationen. Därefter väljs det alternativ som är 
bäst lämpat.  
 
6. Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 
Det valda lösningsförslaget utvecklas och detaljbearbetas ytterligare. 
 
7. Genomför stegvis 
Innebär att framtagna lösningar ska implementeras stegvis i företaget.  
 
8. Uppföljning 
Här genomförs en uppföljning av hur väl lösningarna fungerar i verksamheten. 
Denna studie har dock ej innefattat någon uppföljning. (Ranhagen, 1995) 
 
Samtliga åtta steg bearbetas varje varv, men tyngdpunkten förskjuts framåt mot 
mer konkret lösningsarbete enligt figuren nedan; 
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Under denna studie har vissa avsteg genomförts från den beskrivna metoden.  
 
Avsteg från steg 3-4 
Denna studie innefattar endast specifika lösningar för de identifierande 
problemområdena och inte ett antal olika lösningsalternativ. Orsaken till detta 
är dels att kartläggningen tagit längre tid än planerat och dels då de 
identifierade problemområdena är så pass omfattande att de kräver att företaget 
själva engagerar sig i framtagningen av lösningar varför framtagna 
lösningsförslag endast innefattar riktlinjer för hur detta kan genomföras. Vidare 
innebär detta att den traditionella kravspecifikationen inte använts. Istället 
formulerades mål och krav i form av riktlinjer. 
 
Avsteg från steg 5-7 
Då studien inte innefattar ett flertal lösningsalternativ har en värdering inte 
genomförts och den detaljbearbetning som utförts har företaget själva ansvarat 
för då de implementerat framtagna idéer löpande under studiens gång. 
 
Denna studie har inte heller innefattat någon uppföljning av de implementerade 
lösningarna då studien endast innefattar 20 veckor. 

Figur 2: Visuell beskrivning av hur tyngdpunkten förskjuts 
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2.2 PLANERING 
Följande avsnitt beskriver hur planeringen för studien lagts upp och 
representerar steg 1 i projektcirkeln. 

2.2.1 Tidsplan 
En tidsplan arbetades fram i ett tidigt skede av projektet och har fungerat som 
ett hjälpmedel i att styra arbetet enligt den valda projektmetodiken. Tidplanen 
togs fram i form av ett Ganttschema vilket innebär att arbetets aktiviteter delas 
in i olika tidsperioder och projektets milstolpar definieras. (se bilaga 1) 

2.2.2 Projektorganisation 
Projektgruppen bestod av två studenter från civilingenjörsutbildningen 
Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet. Studien 
innefattade två ämnesområden och därför har gruppen haft tillgång till 
handledare från institutionen för arbetsvetenskap samt institutionen för 
industriell logistik. En handledare har även funnits till hand på Kiruna Wagon. 
 

2.3 DIAGNOS AV NULÄGE 
Avsnittet presenterar de metoder som använts för vid kartläggningen av Kiruna 
Wagons verksamhet. Detta representerar steg 2 i projektcirkeln 

2.3.1 Dokumentstudier 
En dokumentstudie syftar till att studera muntliga, handskrivna eller tryckta 
redogörelser. Denna metod används ofta då det råder begränsade möjligheter 
för att undersöka vad som hänt i det förflutna. Ett kännetecken för 
dokumentstudier och en svaghet hos dem är att materialet är styrt, det vill säga 
fastlagt från början. Exempel på dokument är; mötesprotokoll, avtal samt 
informationsblad. (Andersen 1994) 
 
En dokumentstudie genomfördes för att skapa en förståelse för verksamheten. 
Befintlig dokumentation på konsortiet studerades med fokus på ritningar över 
malmvagnen för att se hur produkten är uppbyggd samt vilka komponenter som 
ingår. För att se hur komponenterna varit fördelade verkstäderna emellan 
studerades även flödeskartan från provserien. (se bilaga 2)  

2.3.2 Intervjuer 
Två vanligt förekommande intervjumetoder i dessa sammanhang är; 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer. De strukturerade intervjuerna 
använd då intervjuaren redan besitter information, men är intresserad av  
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detaljerna kring denna. Intervjun utförs då med redan förberedda frågor som 
den tillfrågade personen får svara på. De ostrukturerade intervjuerna används 
ofta då intervjuarens syfte är att skapa en relation till den som tillfrågas och låta 
denne styra samtalet. (Arvidsson och Rosengren, 2002) 
 
Då för lite bakgrundsinformation inom det studerade området funnits till hands 
har endast ostrukturerade intervjuer genomförts. De personer som intervjuats är 
projektledaren på Kiruna Wagon, två av delprojektledarna samt biträdande 
delprojektledare, arbetsledare för truckverkstaden och personalen i 
truckverkstaden samt den kvalitetsansvarige under provserien. Med målet att få 
fram ett underlag för den kommande nulägesbeskrivningen. 
 
Ostrukturerade intervjuer genomfördes även med TCOs samhällspolitiske chef 
angående organisationsteorier.  
 
Ostrukturerade intervjuer genomfördes även med personal från Banverket samt 
Eriksson Bil i Kiruna. Syftet med dessa intervjuer vara att få förståelse för två 
olika verksamhetstyper. Intervjuerna med Banverket gav information gällande 
stora projektorganisationer och hur dessa styrs medan intervjuerna med 
Eriksson Bil gav en ökad förståelse för verkstadsindustrin. 

2.3.3 Observationer 
Observationer är en metod som används då man vill ta reda på vad människor 
faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Principen bygger på att man 
observerar det som sker, utan att själv störa processen, och att man registrerar 
sina observationer. Den observationsform som använts i studien är den 
osystematiska observationen. Detta innebär att observatören inte har något 
förutbestämt område att observera utan noterar det som av ett eller annat skäl 
anses intressant. (Ruth, 2001)   
 
Genomförda observationer under studien har innefattat observation av den 
dagliga verksamheten på Kiruna Wagon. Observationerna genomfördes i 
intervaller under arbetets gång med målet att skapa en helhetsbild över Kiruna 
Wagons verksamhet och funktion. 
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2.4 MÅL OCH KRAV 
Att formulera mål och krav innebär att man formulerar det man i grunden vill 
uppnå med lösningsförslagen, utan att ta fram helt färdiga mål och lösningar. 
Formuleringen sker ofta i form av en kravspecifikation. Funktionskraven ska 
helst formuleras så att de ger frihet till att välja olika lösningar. (Rahnhagen, 
1995) 
 
I studien har inte den traditionella kravspecifikationen använts. Istället 
formuleras de mål som framtagna lösningar förväntas nå. En delredovisning för 
ledningsgruppen genomfördes med syftet att kvalitetssäkra att målet med 
lösningarna är i linje med företagets önskemål.  
 

2.5 LÖSNINGSFÖRSLAG 
Avsnittet representerar steg 4-6 i projektcirkeln och beskrivs de metoder som 
ligger till grund för de framtagna lösningarna. 

2.5.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod där kreativiteten får flöda fritt och ingen värdering 
läggs på de idéer som uppkommer. Det är kvantiteten av idéerna som är de 
viktiga då det ofta resulterar i kvalitet.  
Hämtat 22 september http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 
 
I studien har brainstorming använts vid ett antal tillfällen för att få så många 
idéer på lösningar som möjligt. De personer som deltagit förutom 
gruppmedlemmarna är en utomstående aktör från Eriksson Bil i Kiruna. Den 
utomstående aktören bidrog med sin kunskap om verkstadsindustrin. 
 

2.5.2  Litteraturstudier 
Litteraturstudiens främsta syfte har varit att från kända teorier hämta inspiration 
och underbygga de lösningsförslag som tagits fram. För att finna lämplig 
litteratur har projektgruppen tagit hjälp av tidigare skrivna projektrapporter 
samt kurslitteratur som använts under utbildningen. Luleå universitetsbibliotek 
har varit den främsta källan för information och de sökord som använts är bland 
annat; projektorganisation, kommunikation, projektledning, platta 
organisationer och bolagsformer
    

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming


 
 

-TEORI- 
 

19 

 
3. TEORI  
I kapitlet presenteras relevanta teorier gällande de problemområden som 
identifierats vid kartläggning av nuläget med syftet att ge en ökad kunskap 
inom respektive område. Kapitlet tar upp teorier gällande organisation, mål 
och strategier samt information och kommunikation. 

3.1 ORGANISATIONSTEORI 
”Själva idén med organisation och organiserade handlingar är att vissa mål 
kan uppnås effektivare genom samarbete än genom individuella 
ansträngningar. Slagkraften och effektiviteten hos individer förenade i en 
organisation kan bli betydligt större än summan av samma individers 
individuella ansträngningar.” (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
Det finns två huvudtyper av organisationsstrukturer; formell och informell. En 
formell organisation kan definieras som ”ett antal individer som utför olika 
arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål” (Bruzelius & 
Skärvad, 1995) och är den organisationsform som är planerad. Inom varje 
formell organisation finns även informella organisationer. Dessa är spontant 
framtagna och omfattar de anpassningar av ansvars- och arbetsfördelningen 
organisationsmedlemmarna emellan. (ibid)  
 
Det vanligaste sättet att beskriva de två grundläggande typerna av hur en 
organisation kan struktureras är; hierarkisk som är vertikal och speglar 
”befälskedjan” och horisontell som speglar arbetsfördelning och 
arbetsspecialisering. (Karlöf & Lövingsson, 2005) 
 
En organisation bygger på att verksamheten delas in utifrån arbets- och 
ansvarsfördelning och kan göras på tre huvudsätt: 
 

Funktionsorganisation; struktureras efter de uppgifter som verksamheten 
utför. Denna används i regel då verksamheten blivit för stor för att en ledare 
ska kunna hantera den. 
 
Divisionsorganisation struktureras efter det viktigaste beroendeförhållandet 
i omvärlden och på marknaden. Denna förekommer ofta då verksamheten 
växer och eventuellt internationaliseras. 
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Matrisorganisation struktureras efter två eller flera oberoende förhållanden, 
som exempelvis produkt och geografi. Används då verksamheten strävar 
efter att hantera mångskiftande krav från omvärlden 

 
Även nätverksorganisationer brukar nämnas, men detta är snarare ett sätt att 
beskriva hur verksamheten egentligen fungerar. En variant av denna är 
projektorganisationen. Denna organisationsform kännetecknas av få eller inga 
befälskedjor. Tanken bakom denna organisationsform är att den snabbt kan 
mobiliseras för att lösa en viss uppgift eller möta ett visst kundbehov. 
Styrning/ledning sker ofta i projekt. (Karlöf & Lövingsson, 2005) 
 
Burns och Stalker menar att organisatoriska strukturer kan delas in i; organiska 
och mekanistiska. Den mekanistiska överensstämmer i stort med den 
hierarkiska byråkratiska strukturen och lämpar sig för organisationer som 
befinner sig i en stabil miljö. Den organiska är dess motsatts och lämpar sig för 
organisationer som befinner sig i en föränderlig miljö. Vidare menar de att det 
inte finns någon ”bästa” organisationsstruktur utan att företag ofta använder sig 
av blandformer. 
 
De beskriver den mekanistiska formen som en organisation där uppgifter och 
problem bryts ner i specialistområden. Varje individ utför uppgifter som någon 
annan bestämt. Arbetsmetoder, rutiner och befogenheter är precist definierade 
och kommunikationen sker vertikalt. Informationen flödar uppåt och beslut och 
instruktioner nedåt i strukturen. 
 
I organiska organisationer utför organisationsmedlemmarna sina uppgifter med 
utgångspunkt från sin kunskap om organisationens överordnade mål. 
Arbetsmetoder, rutiner och befogenheter omdefinieras ständigt och utvecklas 
via kommunikation och samarbete i många riktningar. Styrning sker med 
utgångspunkt från överordnade mål, värderingar och ideologier istället för via 
regler och instruktioner. Den organiska strukturen liknar mer ett nätverk än en 
pyramid. (Utdrag ur Bruzelius & Skärvad 1995) 
 
Enligt Mintsberg kan organisationen delas upp i fem strukturella element, 
utifrån de funktioner de har i organisationen. Dessa är den strategiska toppen, 
toppledningen, vars centrala roll är att utforma strategier och 
handlingsprogram. Under denna finns mellanlinjen vars uppgift är att 
administrera strategierna så att uppgifterna blir lösta så som ledningen har 
planerat. I botten finns den operativakärnan. Vilken har till uppgift att utföra 
produktionen eller tjänsten.  
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Det finns även en teknisk stab vars uppgift är att upprätthålla eller förbättra 
effektiviteten genom teknisk utveckling och analys. Stödstaben innehåller 
diverse specialister som genomför ett antal uppgifter och behöver inte vara 
direkt knutna till produktionen. (Utdrag ur Greve, 1997) 
 
Utmärkande för organisationer är att samordningen och styrningen är planerad. 
Därför finns det en eller flera centra som styr och samordnar beslut och 
handlingar så att de går mot organisationens uppsatta mål. En välstyrd 
organisation är alltså målinriktad och samordnad så att hög effektivitet uppnås. 
Det finns olika grader av hur detta kan se ut och dessa kan beskrivas med hjälp 
av figurerna nedan: (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
 

 
 
Figur 3a beskriver en verksamhet där de olika enheterna strävar åt olika håll 
oberoende av varandra. Figur 3b beskriver en verksamhet som är målinriktad  
men inte samordnad och figur 3c beskriver en verksamhet där båda delarna  
fungerar.  
 
Av tradition brukar organisationer avbildas som en hierarki med överordnade 
och underordnade enheter. Ofta ritas denna som ett organisationsschema, även 
kallad organisationsplan. Ur denna ska följande information kunna utläsas; 
 

• Företagets formella organisation 
• Hur arbetsfördelningen ser ut 
• Hur ansvar- och befogenhetsfördelningar ser ut 
• Antalet beslutsnivåer 
• De formella informations- och ordervägarna 

 
Organisationsschemat brukar ofta kompletteras med befattningsbeskrivningar 
där en tydligare förklaring till arbetsuppgifter samt ansvarsområden ges. (ibid) 

Figur 3a: Oorganiserad 
verksamhet 

Figur 3b; Målinriktad 
organisation 

Figur 3c: Målinriktad och 
samordnad organisation 
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Idag strävar företag allt mer efter att riva pyramiderna (hierarkin) och skapa 
platta organisationsstrukturer. Många företag lever dock i en paradox med att ju 
plattare organisationen blir desto högre grad av centralisering används. Problem 
som brukar uppstå då platta organisationer införs är följande: (Karlöf & 
Lövingsson, 2005) 
 

• Någon måste alltid fatta ett beslut. Då hierarkin försvunnit uppstår därför 
problem med att makten blir centraliserad kring en eller ett par personer i 
den högsta ledningen. 

 
• Strukturer som inte är formella och tydligt kommunicerade tenderar att 

skapa oklarheter kring ansvar och befogenheter. Risken finns även att en 
informell struktur låser fast organisationen och blir så svår att förändra 
att man vid omorganiseringar måste byta ut personalen. 

 
Enligt Karlöf & Lövingsson är syftet med att etablera pyramider att kunna 
delegera och decentralisera effektivt. Det är däremot eftersträvansvärt att 
minska makt- och kommunikationsavstånden inom organisationen, med det 
handlar inte om att riva pyramiderna utan snarare om att rensa i katakomberna 
och flytta på en och annan mumie. (ibid) 
 

3.2 MÅL OCH STRATEGIER 
Här presenteras teorier gällande mål och strategier. 

3.2.1 Mål och målstyrning 
Målformuleringar bör vara så klara och enkla att de kan användas för att leda 
verksamheten. (Flaa et al., 1998) Målet beskriver vad som är viktigt att uppnå, 
men inte hur det ska uppnås. (Roos et al., 2004)  
Ett riktigt formulerat mål är: 
 

• Mätbart, känt och kan förstås av alla 
• Vägledande och till hjälp vid prioritering och omplanering 
• Stämmer med och stödjer övergripande mål 
• Ger frihet att välja hur företaget vill arbeta 
• Är utmanande, men realistiska 

(Segerfeldt, 2002) 
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De mål som rör de viktigaste förhållandena för företaget eller bolaget som 
helhet är strategiska mål och sträcker sig i regel över flera år. Nedan följer 
exempel på olika former av mål; 
 
Överordnade mål; uppfylla investerarnas avkastningskrav, maximera 
kundernas lojalitet och tillhöra världens mest attraktiva arbetsplatser. 
 
Detaljerade målkategorier; finansiella mål, kundmål, kvalitetsmål, miljömål 
och personalmål. (Roos et al., 2004) 
 
Det är inte målet som ger resultat utan sättet att arbeta. Detta arbetssätt kallas 
för målstyrning. För att detta ska fungera krävs att två förutsättningar är klara 
och definierade; Vart ska vi? och Var står vi? En förutsättning för målstyrning 
är personligt medarbetarskap. För att uppnå detta krävs en delegering av både 
ansvar och befogenheter. (Segerfeldt, 2002) 

3.2.2 Strategier 
Roos et al. definierar strategi som ”En rad planerade handlingar som är 
fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål”.   
 
Bruce Henderson menar att en strategi är ”Ett medvetet sökande efter en 
handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar. För 
varje företag är ett sådant sökande en återkommande process som börjar med 
en bekräftelse av var företaget står idag och vad företaget står inför. De 
farligaste konkurrenterna är de som är mest lika det egna företaget.”   
Henderson får stöd av general Ulysses Grant som 1886 hävdade att ”strategi är 
att utnyttja sina egna resurser så att man har möjlighet att besegra fienden.”  
 
Under årens lopp har flera ramverk utvecklas för att lära ut vad strategi är och 
vilket inflytande strategin har i företagen. Henry Mintzberg har utvecklat det 
ramverk som är mest känt och refererat till. Detta ramverk kallas för ”strategins 
fem p”. 
 

• Plan (Plan) 
Strategi som plan har sitt ursprung i krigssammanhang där planen ger en 
riktlinje över hur man ska gå till väga vid en viss strid.  
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• Manöver (Ploy) 
Strategi som manöver kan vara allmän eller specifik. Exempel på allmän är 
”företaget ska försöka förbättra vinsten”. Den specifika exempelvis ”nästa 
års vinst ska vara 10 procent av omsättningen”.  
En viss del av de specifika strategierna har som syfte att överlista 
konkurrenterna genom att sända ut falska signaler på marknaden. Det är 
detta som ofta kallas strategisk manöver. 
 
• Mönster (Pattern) 
Strategi som mönster inriktas huvudsakligen på de interna förhållandena i 
varje enskilt företag. Denna kallas ofta faktisk strategi då den visar hur 
mönstret över arbetet växer fram allt eftersom arbetet enligt planen 
fortskrider. 
 
• Position (Position) 
Strategi som position inriktar sig på företaget i förhållande till dess 
omgivning, till exempel när det gäller marknadsandelar eller geografiskt 
täckningsområde. Valet av strategi är ofta beroende av företagets position på 
marknaden och de för- och nackdelar som företaget har gentemot sina 
konkurrenter. 
 
• Perspektiv (Perspective) 
Strategi som perspektiv avser det kollektiva tänkandet i företaget. Denna 
inriktar sig på hur företaget uppfattar och tar hänsyn till omgivningen. 

 
En strategi är kopplad till en överordnad samordning av företagets viktigaste 
mål, riktlinjer och aktiviteter. En välutvecklad strategi fungerar som ett 
rättesnöre och hjälpmedel för fördelning av resurser, identifiering av behov, 
organisationsförändringar och så vidare. Det är på denna nivå man skapar 
underlaget för vad man vill åstadkomma. 
 
Att arbeta med formellt strategiarbete är ett relativt nytt fenomen inom en 
företagsledning, både vad gäller teoretiska och praktiska sammanhang. Från att 
organisationens stategier, mål och riktlinjer varit en intuitiv uppfattning av 
marknadssituationen ställs idag allt högre krav på företagsledningens. Allt 
eftersom företagen producerar större volymer har de lokala marknaderna blivit 
för små. För att kunna växa har företag blivit tvingade att sälja fler produkter 
till större kundgrupper och ge sig in på nya geografiska marknader. Detta har 
bidragit till att komplexiteten har vuxit och företagen har därför fått större 
behov av att samordna sina aktiviteter. (Roos et al. 2004)  
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Krajewski & Ritzman har tagit fram en modell för strategiarbete som ser ut 
enligt figur 4:  
 

De föreslår att en strategi arbetas fram enligt följande steg: 
 
Corporate Strategy (Företagsstrategin)  
Det första som verksamheten bör genomföra är en övervakning och anpassning 
till förändringar på marknaden. Då miljön som företagen tävlar i förändras 
kontinuerligt är det viktigt att företaget anpassar sig efter dessa förändringar. 
Denna anpassning börjar med en övervakning av den omgivande miljön i jakt 
på eventuella hot och möjligheter som kan uppkomma. Det gäller att vara 
lyhörd för kommande trender samt övervaka nya och gamla konkurrenter för 
att kunna ligga ett steg före på marknaden. Detta är något som bör genomföras 
kontinuerligt. En företagsstrategi måste vara uppbyggd för att möta de 
förändringar som inträffar. Ett viktigt led i detta är att dra fördel av sin 
kärnkompetens, det vill säga den styrka som är unik för företaget.  
 

Figur 4: Operations strategy 
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Dessa bör därför identifieras och utvecklas då de sedan står som grund för 
verksamhetens kärnprocesser. 
 
För att identifiera möjligheter och hot krävs ofta idag ett globalt perspektiv. En 
global strategi kan innefatta att köpa komponenter eller material utomlands, 
eller planera för hur företaget ska slå sig in på den globala marknaden. 
 
Market Analysis (Marknadsanalys) 
En nyckel i att formulera en kunddriven arbetsstrategi ligger i företagets 
förståelse för vad kunden vill ha och hur företaget ska leverera det bättre än 
konkurrenterna. Som ett led i att identifiera detta använder sig företag av 
marknadsanalyser. En marknadsanalys hjälper företaget att besluta om vilken 
marknad företaget ska tillhöra och vilket segment de ska rikta sig mot.  
 
Competetive priorities (Konkurrensfördelar) 
Företaget bör även besluta om vilka konkurrensfördelar de ska tävla med. Här 
gäller det att besluta vad som ska särskilja företaget från dess konkurrenter på 
valda marknadssegment. Det finns fyra grupper att välja mellan och alla dessa 
innebär i sin tur ett flertal valmöjligheter: 
 

• Kostnad 
o Låga/höga driftskostnader (Det vill säga om företaget ska 

konkurrera med exempelvis låga kostnader och låga priser.) 
 

• Kvalité 
o Låg/hög 
o Ska företaget satsa på speciell design med hög kvalitet eller 

standard produkter med låg kvalitet. Här finns många varianter att 
välja mellan. 

• Tid 
o Snabba leveranser 
o Leveranser i rätt tid 
o Utvecklingstid, det vill säga den tid det tar att utveckla nya 

produkter 
 

• Flexibilitet 
o Kundanpassade produkter 
o Förmåga att anpassa sig till volymförändringar, förändringar i 

efterfråga 
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Här gäller det att företaget beslutar om vilket eller vilka av dessa som de ska 
satsa på. För att nå framgång krävs det att företaget satsar helhjärtat på ett fåtal 
då det annars finns en risk att företaget förlorar fokus och på så sätt tappar 
marknadsandelar. 
 
New service/product design (Ny tjänst/produkt design) 
Nya tjänster/produkter är en viktig faktor för företagens överlevnad på långsikt. 
Tiderna förändras och det som var ”inne” igår kan vara ”ute” imorgon. 
Företaget bör därför ha en strategi för om och hur de ska utveckla nya 
produkter/tjänster. 
 
Functional area strategies (Funktionella strategier) 
Företaget bör även ta beslut om vilka funktioner som bör ingå i organisationen 
för att genomföra strategin och nå de uppsatta målen samt se över vilka resurser 
som finns, planera för nya och se vilka som kan komma att behövas i 
framtiden. Företaget bör även bestämma vilka strategier de ska ha för de olika 
funktionerna i verksamheten, exempelvis ekonomi och produktion. För 
produktion finns det olika strategier beroende på om det handlar om varor eller 
tjänster. Då Kiruna Wagon endast tillhandahåller produkter beskrivs endast 
dessa strategier. De olika strategierna är följande; 
 

• Tillverkning mot färdigvarulager 
• Tillverkning mot halvfabrikatlager, montera mot order 
• Tillverkning mot order 

 
Oberoende av vilken strategi företaget väljer för de olika funktionella 
avdelningarna kommer detta att påverka ett antal beslut som företaget måste 
göra angående processval, kvalitetsval, kapacitet, layout samt lokalisering.  
 
Det gäller att de funktionella strategier företaget väljer ligger i linje med de 
konkurrensfördelar som företaget valt. Om inte dessa samspelar kommer 
företaget inte kunna möta det valda kundsegmentets behov och förväntningar 
och inte heller nå de mål som företaget satt upp.  
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3.3 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  
Dagens utmaning i näringslivet handlar om att producera mer med mindre 
resurser. Detta ställer höga krav på att företagen måste klara av högre 
hastigheter, vara mer anpassningsbara och ha förmåga till förändring.  De krävs 
nya verktyg för att klara av dessa krav. En vanlig definition på resurser är att de 
är uppdelade på fyra M: Man, Machine, Materials, Money. Det som dock fått 
allt större betydelse när de gäller att utnyttja och fördela resurserna är en femte 
resurs; INFORMATION och framförallt dess praktiska tillämpning 
kommunikation. För att nå uppsatta produktions- och effektivitetsmål i dagens 
kunskapssamhälle krävs att företagen använder sig av den femte resursen. 
Ett allt vanligare sätt att bedriva arbete idag är i projektform. Här läggs all kraft 
på projektets formella och processinriktade innehåll och allt för lite på hur 
processen ska hållas levande och aktiv. (Segerfeldt, 2002) 
 
”Det är sättet att arbeta som ger resultat inte att man sätter ett mål som ska 
uppnås” (Segerfeldt, 2002) Arbetssättet kallas för målstyrning och kräver att 
frågan ”hur ska vi ta oss till målet?” ställs.  
 
För personalen är det viktigt att kunna följa arbetet, att man känner till 
helheten. För att åstadkomma detta är det viktigt med tydlig information som är 
både skriftlig och muntlig och ger följande: (ibid) 
 

1. Fakta om vad som kan (ska) hända. Bör komma muntligt och förstärkas 
med skriftlig information som man kan titta på senare. Alla förändringar 
kräver ramar: hur mycket, hur många, vad, vilka, när. Svaret på dessa 
frågor kan också ge en struktur om vad informationen ska innehålla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5: Beskriver vikten av kommunikation (Segerfeldt, 2002) 
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2. Fakta om vad som händer.  Den kommunikation som 
sker i själva förändringsprocessen får inte förväxlas med att alla vet vad 
om händer. Det är viktigt att den informationen är regelbunden och inte 
kommer enbart då det finns något att berätta. Lika viktigt som att tala om 
vad om händer är det att tala om att ingenting händer. Att inte ge 
information skapar spekulationer. Dessutom behöver chefer 
dokumentation om vad som sker för att kunna vidarebefordra detta. 

 
3. Fakta om vad om har hänt. Vad blev resultatet av allt arbete? Här måste 

flera kanaler användas. Man måste visa praktiska effekter av de fattade 
besluten, nya organisationsscheman, nya budskap och så vidare.  

 
Det finns många olika kanaler som används för att sprida informationen. 
Exempel på dessa är e-post, intranät, anslagstavlor och möten. Det är viktigt att 
besluta vilken kanal som ska användas till vilket ändamål. Det är även viktigt 
att besluta vad som är målet med informationen. Är målet att informera eller att 
genom information nå kommunikation. Om målet är att informera om vad som 
ska göras är det information. Är målet med informationen att öppna upp en 
diskussion om vad som ska göras så är det kommunikation. (ibid) 
 
En organisation kan inte existera utan kommunikation; det är då omöjligt för 
grupper att påverka den enskildes beteende, det finns inget samarbete, det är 
omöjligt med både specialisering och koordinering vilket leder till att per 
definition finns ingen organisation. En expanderande organisation kommer 
snabbt till punkten då den fria kommunikationen mellan samtliga deltagare 
medför en total överbelastning. 
 
En grundlig planering av organisationens verksamhet gällande målsättning, 
arbetsdelning, styrningsförhållanden och så vidare kan bidra till att störningar i 
kommunikationen kan mildras. Detta genom att organisationens 
kommunikations- och informationsbehov lättare kan identifieras. (Flaa et al., 
1998)
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4. DIAGNOS AV NULÄGE 
Då studien påbörjades befann sig Kiruna Wagons produktion mitt emellan 
provserie och planerad nytillverkning. Detta kapitel är indelat i olika avsnitt i 
ett försök att skapa en helhetsbild av Kiruna Wagons verksamhet. Först 
beskrivs den produkt som tillverkats, hur tillverkningen gått till under 
provserien samt vilka förutsättningar som funnits. Därefter följer en djupare 
beskrivning av verksamhetens organisation och planer för kommande 
tillverkning. Nulägesbeskrivningen avser sommaren 2006. 
 

4.1 PRODUKT  
Malmvagnen som tillverkats är moduluppbyggd och består grovt beskrivet av 
tre stora moduler, korg, lucka och chassi (vagnen m hjul) Korgen består i sin 
tur av mindre moduler två gavlar och två långsidor samt en bottenplatta. 
Luckan är ett komplext hopplock av diverse små komponenter. För 
förtydligande bild se figur 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6a: Vagn sedd från långsidan

Figur 6b: Vagn sedd från 



 
 

-DIAGNOS AV NULÄGE- 
 

31 

4.2 MATERIALFLÖDE 
Under provserien fördelades komponenterna mellan KGS Mekaniska Verkstad 
(KGS)*, Nybergs Mekaniska Verkstad (NMV)*och Rönnqvist & Wettainen 
(R&W)∗. Den slutliga monteringen av malmvagnen har skett i Truckverkstaden 
på LKAB området. 
Det övergripande material/komponent flödet har sett ut enligt figur 7. En mer 
detaljerad beskrivning av komponenternas fördelning mellan företagen finns i 
bilaga 3, Komponentsammanställning. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Beskrivning av komponentflödet mellan verkstäderna 
 
 
KGS uppgift var att skära till huvuddelen av råmaterialet och utföra viss 
förberedande bearbetning. Förberedda detaljer fördelades sedan ut till 
respektive verkstad för vidare bearbetning (för utförligare beskrivning se 
komponentsammanställningen bilaga 3).  

                                                           
∗ I fortsättningen kommer dessa förkortningar att användas för de respektive verkstäderna 
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Tillverkningen av komponenterna till korgen har varit uppdelade mellan KGS 
och Nybergs. KGS har ansvarat för att punktsvetsa ihop långsidornas 
komponenter till en större modul. Nybergs har haft i uppgift att bearbeta 
komponenterna till gavlarna och svetsa ihop dem till färdiga moduler samt 
bearbeta vissa detaljer till luckan. R&W har endast ansvarat för svarvning och 
efterbearbetning på en del av luckkomponenterna. Dessa komponenter har ej 
satts ihop till större moduler innan de skickats iväg. Samtliga delkomponenter 
samt större moduler har sedan skickats till Truckverkstaden där de 
färdigsvetsats och monterats ihop till en komplett malmvagn.  
 

4.3 PRODUKTIONEN 
Under provserietillverkningen har truckverkstaden stått för slutmonteringen av 
malmvagnen och de övriga verkstäderna har fungerat som underleverantörer. 
Respektive verkstad har planerat sin tillverkning efter eget omdöme. Målet med 
produktionen var att leverera 4 vagnar/vecka i set om två vagnar.  
 
Personalen upplevde i början provserietillverkningen som kaotisk. 
Komponenterna kom inte när de skulle, eller anlände i fel mängder och 
versioner. De felaktiga komponenterna fick antingen modifieras på plats eller 
skickas tillbaka till leverantören. Det uppkom även diskussioner gällande 
underleverantörernas prioritering av malmvagnskomponenterna. Under 
provserien har standardavtal med underleverantörerna funnits, men inte 
fungerat tillfredsställande. Personalen upplevde även brister i information från 
ledningen gällande arbetsfördelningen i produktionen samt tydliga direktiv över 
vem som ansvarar för vad och vad som planeras för framtiden. En 
produktionsplan för malmtillverkningen saknades under provserien. 
 
Under arbetets gång har ett nytt avtal slutits med LKAB gällande en fortsatt 
tillverkning av 30+vagnen. Avtalet innefattar totalt 680 vagnar, men i ett första 
skede beslutades att Kiruna Wagon i samarbete med K-industrier ska tillverka 
och sammanställa 228 vagnar. Under hösten 2006 kommer full tillverkning att 
starta med takten 4 vagnar/ vecka fram till årsskiftet.  
 
I dagsläget pågår även planering inom konsortiet gällande hur 
produktionsupplägget för den nya tillverkningen ska se ut samt en optimal 
arbetsfördelning företagen emellan. Konsortiet planerar även att införa ett nytt 
lagerstyrningssystem, KIWI, som ska ge kontroll över leverans- och 
ankomstkontroller. Systemet ska även kunna användas för att se revideringar  
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och avvikelser för varje producerad vagn. Det ska i ett senare skede även vara 
möjligt att skriva ut alla dokument som tillhör en specifik vagn. Ett 
utbildningstillfälle har givits till ett fåtal ansvarspersoner inom konsortiet och 
ytterligare tillfällen kommer att äga rum under 2006. 
 

4.4 LOKALER, UTRUSTNING OCH PERSONAL 
Truckverkstadens lokaler upplevs som väldigt luftiga och välordnade. Det 
första intrycket är att lokalerna är ovanligt rena för att tillhöra denna typ av 
verkstadsmiljö. Maskinparken består av olika svetsmaskiner och redskap och 
personalen har även tillgång till friskluftsmasker, hörselkåpor och arbetskläder 
som används under svetsningen. De jiggar som finns i lokalerna är anpassade 
för tillverkningen och placerade på lämpliga områden runt om i lokalen. Idag 
har Kiruna Wagon en personalstyrka på totalt 16 personer, 14 
kollektivanställda och två tjänstemän. Utöver dessa hyr Kiruna Wagon 
regelbundet in nio underentreprenörer och en administrativ stödfunktion på 
heltid. Verkstadens personal upplevs som väldigt självgående och ett väl 
sammansvetsat team.  



 
 

-DIAGNOS AV NULÄGE- 
 

34 

4.5 ORGANISATIONEN 
Kiruna Wagon bedrivs i projektform och grundidén för organisationen är en 
plattorganisation enligt följande; projektledaren har en stab samt ett arbetsråd 
till förfogande. Staben består av personer med olika kunskapsområden som kan 
bidra med expertis inom respektive område. Arbetsrådet består av 
delprojektledarna som representerar de tre delägande företagen och har till 
uppgift att tillsammans med projektledaren se till att projektet fortlöper enligt 
plan samt uppdatera respektive verkstad med ny information gällande 
produktionens framtida upplägg.  
 
I dagsläget är det dock svårt att få en helhetsbild över organisationen 
uppbyggnad. Den bild som observerats är följande; 
 
 

 
 
 
 

Figur 8: Beskrivning av Kiruna Wagons organisation 
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Den organisationsstruktur som observerats beskriver en blandning av olika 
personer med otydliga ansvarsområden 
Den struktur som tydligt kan utläsas är projektledaren och dennes koppling till 
styrelsen samt projektledarens funktion som ”spindeln i nätet”.  
 
Delprojektledarnas roll i verksamheten uppfattas som otydlig och 
kommunikationen dem emellan samt med projektledaren som bristfällig. 
Delprojektledarna upplevs även arbeta mot helt andra mål än konsortiet. Det är 
även otydligt om underleverantörerna ska ingå i organisationen eller ej och 
vilka ansvarspersoner på respektive verkstad som i sådana fall ska vara 
kopplade till organisationen.  Vidare finns ingen klar uppfattning gällande vem 
som ansvarar för dokumentation och administration av projektet.  
 
Ytterligare oklarheter finns gällande vem som planerar och styr 
truckverkstadens verksamhet. Oklarheter finns även gällande nyanställningar 
till Kiruna Wagon, då dessa går under fyra olika verksamheter. 
  

4.6 MÅL OCH STRATEGIER 
De mål och strategier som projektgruppen funnit under observationerna är de 
som finns dokumenterade i företagspresentationen. Detta är den enda 
dokumentation som projektgruppen funnit inom detta område. 
 
Kiruna Wagons mål är formulerade enligt nedan;  
 
Projektmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hämtat ur Kiruna Wagons företagspresentation från december 2005) 
 
 

• Lönsamhet 
• Nöjda kunder 
• Investera i ny kunskap och ny teknik i Malmfälten. 
• Ökat kvalitetstänkande och dokumentering av rutiner. 
• Samverkan för att öka regionens konkurrenskraft. 
• Bibehålla service för små och stora befintliga kunder. 
• Ta ett kontrakt inom ramen för samverkan utanför Malmfälten. 



 
 

-DIAGNOS AV NULÄGE- 
 

36 

 
De strategier som Kiruna Wagon har formulerat presenteras i bildform. Detta 
kan beskådas i figuren nedan. 
 
Strategier: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
Fullfölja och stärka sin position 
som underleverantör åt KI och 

sina ägare genom att 
effektivisera och automatisera 
traditionella montagearbeten 

2 
Arbeta för att bli en plattform 

för service och 
underhållstjänster för aktörer 

på malmbanan 

3 
Hitta en marknad som 

leverantör av 
lättviktskorgar och 

bottentömmande system

4 
Tillverka malmvagnar för 

ovanjords- och 
underjordstrafik 

5 
Internationell leverantör 
av kompletta system för 

bulkhantering 

Figur 9: Kiruna Wagons strategier 



 
 

-DIAGNOS AV NULÄGE- 
 

37 

4.7 SUMMERING AV NULÄGE 
Resterande del av rapporten kommer att fokusera på de problemområden som 
upptäckts vid kartläggningen. För att sammanfatta de identifierade 
problemområden är det främst brister i samordningen av verksamheten som 
identifierats och detta innefattar följande underliggande problemområden; 
 

• Organisationens uppbyggnad och funktion 
• Bristen i information och kommunikation 
• Tveksamheten kring Kiruna Wagons mål och strategier  

 
Bristerna i samordningen visar sig främst i organisationens otydlighet gällande 
ansvarsområden och befogenheter. Ytterligare en klar indikator på att 
samordningen inte fungerat är det ryckiga komponentflödet till 
Truckverkstaden samt den bristande informationen till verkstadspersonalen. 
Det finns även tveksamheter kring Kiruna Wagons formulering av mål och 
strategier och hur dessa fullföljs.
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5. ANALYS AV NULÄGE 
Då samordning är ett så omfattande område och ingår i samtliga tre 
underliggande problemområden har de tre områdena; organisation, 
information och kommunikation samt mål och strategier analyserats var för 
sig.  

5.1 ANALYS AV ORGANISATION 
Kiruna Wagon är en relativt ny verksamhet som så många andra 
verkstadsföretag och industrier valt att prioritera produktionen i första hand och 
låtit allt annat vara sekundärt. Detta tros vara den största orsaken till varför 
Kiruna Wagons organisation upplevs som ofullständig. 
 
Den information som bör kunna utläsas ur ett organisationsschema enligt 
Bruzelius & Skärvad är svår att tyda ur Kiruna Wagons organisation. De bitar 
som projektgruppen saknar är bilden av företagets formella struktur, 
ansvarsfördelningen samt antalet beslutsnivåer. Då projektledarens roll upplevs 
vara den enda som är tydliggjord har dennes betydelse blivit för stor. Det är bra 
med en driftig och lyhörd projektledare och dennes kompetens bör tillvaratas, 
men det är viktigt att projektet inte står och faller med att denne person finns på 
plats. 
 
Konsortiet upplevdes som tydligt uppdelat i olika fragment då 
delprojektledarna i arbetsrådet upplevs styra mot helt andra mål. Vid en 
jämförelse med figurerna som finns beskrivna i kapitel 3.1 kan tydliga 
paralleller dras till figur 10a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En anledning till detta kan vara att delägarna driver egna verksamheter 
samtidigt som de medverkar i projektet och naturligt nog prioriterar dessa i 
första hand. Detta har bidragit till att verksamheten drar åt flera olika håll och 
är i starkt behov av samordning. 
 

Figur 10a: Oorganiserad verksamhet 
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Kiruna Wagons grundidé att arbeta enligt den platta organisationsmodellen är 
bra då man strävar efter att minska makt- och kommunikationsavstånden i 
organisationen. Då Kiruna Wagon befinner sig i en föränderlig miljö blir det 
naturligt att den organiska formen är den som används. Då den tillåter att 
arbetsmetoder, rutiner och befogenheter ändras och utvecklas kontinuerligt.  
De har dock råkat ut för de problem som Karlöf & Lövingsson beskriver kan 
uppstå vid införande av platta organisationer. Det finns tydliga oklarheter 
gällande ansvar och befogenheter då dessa inte är tydligt formulerade.  
 
Slutsatsen som kan dras utifrån analysen är att Kiruna Wagon bör överväga om 
den platta organisationen är den rätta strukturen för denna typ av verksamhet, 
då den är i så stort behov av samordning. För att Kiruna Wagon ska kunna 
uppnå en effektiv verksamhet krävs det att organisationen blir mer tydlig och 
samordnad vilket i sin tur kräver en mer hierarkisk struktur. Det är viktigt att 
påpeka att verksamheten inte nödvändigtvis måste bli helt hierarkisk, men fler 
beslutsnivåer bör införas för att samordningen ska förenklas. Vidare krävs en 
tydlig formulering och kommunicering av ansvarsområden och befogenheter.  
 

5.2 MÅL OCH STRATEGIER 
De mål och strategier som ingår i studien lämnar vissa frågor obesvarade. 
Målen upplevs vara tydliga, realistiska och lättförstådda. Enligt 
projektgruppens bedömning följer de punkterna som ett riktigt formulerat mål 
ska uppfylla enligt Segerfeldt.  
 
Vad gäller strategiernas utformning och koppling till Kiruna Wagons mål 
upplevs dessa inte riktigt gå hand i hand och kan behöva utvecklas ytterligare. 
Enligt Roos et al. ska en strategi vara kopplat till en överordnad samordning av 
företagets viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter. Den nuvarande strategin 
upplevs inte uppfylla detta krav. 
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5.3 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Studien visar att den otillräckliga samordningen av verksamheten är en 
bidragande orsak till att informationen inte alltid når alla nivåer i verksamheten. 
Detta innebär i sin tur att verkstäderna får svårigheter med att organisera sina 
resurser och uppnå en effektiv tillverkning. Detta kan visuellt beskrivas med 
figur 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Flaa et al. kan en organisation inte existera utan kommunikation och en 
expanderande organisation kommer snabbt till punkten då den fria 
kommunikationen mellan samtliga deltagare medför en total överbelastning. 
Detta är något som blivit verklighet för Kiruna Wagons organisation, då 
verksamheten vuxit så snabbt att den blivit beroende av mer styrd 
kommunikation för att informationen ska nå fram.  
 
Det är tydligt att det finns brister i samarbetet med underleverantörerna då 
personalen i truckverkstaden upplever att deras komponenter inte prioriteras. 
Detta tros till stor del bero på att det inte är kartlagt vilken roll 
underleverantörerna har i organisationen samt vilket ansvar de har gentemot 
konsortiet. I enlighet med den teori som beskrivs i kapitel 3.3 bör Kiruna 
Wagon genomföra en grundlig planering av organisationens verksamhet 
gällande målsättning, arbetsdelning och styrningsförhållanden för att på så sätt 
minska störningarna i kommunikationen och förbättra samordningen.  

Figur 11: Beskrivning av vad bristande kommunikation får för konsekvenser (Segerfeldt, 2002),  
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Segerfeldt beskriver ett flertal olika informationskanaler och Kiruna Wagon bör 
se över vilka kanaler som ska användas till vilket ändamål. För att samarbetet 
ska fungera bättre krävs även en tydlig redogörelse av hur informationsnätverk 
ska se ut. Det krävs även att den information som sprids blir tydlig för samtliga 
medarbetare inom konsortiet.
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6. FRAMTID 
Konsortiet Kiruna Wagon planerar att öka sin personalstyrka i framtiden. 
Visionen är att vara ledande inom malmvagnsbranschen. Framtiden efter 
slutförandet av de 680 malmvagnarna är oviss. Det finns dock planer på att 
eventuellt övergå till bolag.  
 
Ett stort hot mot en ljus framtid för konsortiet är om de inte skaffar sig en stark 
position inom malmvagnsbranschen när trycket från marknaden är högt. 
Eftersom det annars blir svårt att överleva när marknadstrycket svalnar. Ett 
annat hot är bristen på kompetent personal, då svetsare är ett bristyrke, samt 
ovissheten gällande Kiruna stads placering. Det finns även en risk att utländska 
företag, exempelvis sydafrikanska, kan komma att bli en farlig konkurrent vid 
framtida förhandlingar om malmvagnar.
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7. FORMULERING AV KRAV OCH MÅL  
De problemområden som identifierats i nuläget är omfattande och kräver 
omfattande åtgärder. De kriterier som lösningarna ska uppfylla är därför endast 
övergripande och innebär att de kommande lösningarna kommer att kräva 
fortsatt detaljbearbetning.  
 
De lösningar som syftar till att förenkla samordningen bör innefatta att en 
tydlig skiljelinje mellan Kiruna Wagon och dess delägare/underleverantörer 
finns. Det bör även innefatta tydliga riktlinjer för hur detta kan genomföras.  
 
För att Kiruna Wagon ska nå en tydlig organisationsstruktur bör lösningen 
innefatta förslag på hur förändringen kan genomföras. Enligt analysen bör det 
finnas tydliga ansvarsområden, tydliga befattningsbeskrivningar och ett ökat 
antal beslutsnivåer.  
 
Då analysen även tar upp tveksamheterna kring Kiruna Wagons strategier bör 
lösningen ge förslag på hur verksamheten kan arbeta med dessa. 
Lösningsförlagen ska även ge riktlinjer för hur informationsnätverket kan 
utformas samt hur information kan visualiseras för personalen i 
truckverkstaden.
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8. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras både kort- och långsiktiga lösningsförslag samt 
vilka av dessa som Kiruna Wagon redan har implementerat.  

8.1 KORTSIKTIGA LÖSNINGAR (1-3 MÅNADER) 
Nedan följer en presentation av de framtagna förslag som på kort sikt kan 
skapa gynnsammare förutsättningar för Kiruna Wagons samordning och 
informationsflöde.  

8.1.1 Lösning för organisationen  
Kiruna Wagon bör se över den befintliga organisationen och klargöra de 
ingående ansvarsområdena. En genomgång av befintlig kompetens bör även 
genomföras. Detta för att klargöra vilken kompetens som finns och vad som 
kan komma att behövas i framtiden. Det bör även fattas ett beslut gällande 
underleverantörernas roll i organisationen. I figurerna nedan ges två exempel 
på hur organisationen kan se ut med eller utan underleverantörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12a: Organisation då underleverantörerna ej ingår 

Figur 12b: Organisation där underleverantörerna ingår 
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Den organisationsstruktur som föreslås är den då underleverantörerna är tydligt 
skilda från den övriga organisationen. Vidare bör antalet beslutsnivåer öka ett 
steg (se figur 13); 
 

 
 
 
Att lyfta ut underleverantörerna och öka beslutsnivåerna bidrar till att 
verksamheten får en ökad styrning. Även om Kiruna Wagons önskemålet är att 
ha en platt organisation är det tydligt att detta inte fungerar tillfredsställande då 
verksamheten har så starkt behov av samordning.  Då underleverantörerna lyfts 
ut tydliggörs deras roll och de betraktas inte längre som ägare. Det krävs även 
att konsortiet skriver tydliga avtal med sina underleverantörer och att dessa 
innefattar vilka konsekvenser exempelvis en försenad leverans får. 
 
Förslagsvis bör det även finnas en person som ansvarar för all handläggning av 
projektet, det vill säga för protokoll över möten, sköter all dokumentation samt 
övriga uppgifter som delegerats av projektledaren. Denna person ska även 
ansvara för mötes kallelser samt ta emot information från övriga 
projektdeltagare gällande problem i projektet som bör diskuteras. Kort och gott 
bör denne fungera som projektledarens högra hand. 

Figur 13: Förslag på organisationsstruktur 
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Vidare bör en produktionstekniker tillsättas som har till uppgift att ha det 
övergripande ansvaret över truckverkstaden. Det bör även finnas en 
produktionsledare som fungerar som arbetsledare för truckverkstadens 
personal.   
 
Det bör finnas tydliga beskrivningar av varje befattning och det är viktigt att 
samtliga ansvarsområden är tydligt formulerade och informerade till behörig 
personal för att organisationen ska bli stabil. 
 

8.1.2 Lösning för tydliggörande av information  
För att visualisera informationen i Truckverkstaden och ge personalen större 
kontroll och inflytande över produktionen har ett förslag på en produktionstavla 
tagits fram för nytillverkningen av 30+vagnen, se figur 14 nedan. 
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Idén till produktionstavlan kommer från ett tidigare företagsbesök på Ferruform 
som utförts vid ett tidigare projektarbete. Produktionstavlan är anpassad till 
Kiruna Wagons verksamhet och innefattar de ingående moduler i malmvagnen, 
slutmonterad vagn samt följande åtta parametrar: 
 
Komponentstatus: Beskriver antalet komponenter som anlänt till 
truckverkstaden samt eventuella leveransavvikelser. Denna rad bör endast en 
person ansvara över lämpligen arbetsledare. 
 
Kvarvarande föregående vecka: Ger information om antalet moduler som 
släpar efter från föregående vecka. 
 
Antal färdiga: Informerar om antal färdigtillverkade moduler. 
 
Påbörjade: Beskriver vilken modul i ordning som påbörjats. 
 
Kassaktioner: Ger information angående vilka komponenter som kasserats och 
varför. 
 
Prioritet: Informerar om vilken modul som har högsta prioritet. 
 
Mål: Tydliggör veckans produktionsmål. 
 
Förbrukningsvaror: Ger tydliga signaler om vilka förbrukningsvaror som bör 
beställas och underlättar för inköpare. 
 
Tanken med denna produktionstavla är att personalen i truckverkstaden snabbt 
ska få en överblick över produktionen. Här fås även information om vad som 
ska tillverkas, vad som ska prioriteras och hur produktionen ligger till gentemot 
uppsatta mål. Projektgruppen rekommenderar att en stor whiteboard tavla 
används för detta ändamål och att den placeras så att den är synlig och 
lättöverskådlig 
 
Förslagsvis bör varje skiftlag samlas vid tavlan för genomgång av dagens 
produktion. Det bör vara arbetsledaren som ger information om vad som ska 
prioriteras. Personalen ansvarar sedan för uppdelning av arbetsuppgifter samt 
fortsatt uppdatering av tavlan. Produktionstavlan kommer då att fungera som 
ett hjälpmedel för personalens planering av det dagliga arbetet. För att 
produktionstavlan ska uppnå sin fulla funktion är det viktigt att personalen är 
väl insatt i tavlans funktion. 
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Det är viktigt att poängtera att detta endast är ett utkast på hur 
produktionstavlan kan se ut och bör användas som en riktlinje. En viktig del i 
att få produktionstavlan att fungera som planerat är att berörd personal 
involveras i framtagningen av den. Därför rekommenderas att ett personalmöte 
hålls där personalen tillsammans får arbeta fram de parametrar som ska ingå i 
tavlan. Detta fungerar även som en kvalitetssäkring av att de parametrar som 
ingår är så korrekta som möjligt.  
 
Produktionstavlan är ett hjälpmedel som även kan användas till andra områden 
i truckverkstaden så som reparationsarbete av underjordsvagnar samt 
lagerhantering.  

8.2  LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR ( INOM 2-5 ÅR) 
Nedan följer en presentation av de framtagna lösningar som kräver mer tid och 
arbete innan de genomförs. Dessa förslag har som syfte att ge Kiruna Wagon 
en stabil grund att stå på.  

8.2.1 Teoretisk grund 
Då ett av lösningsförslagen för att förenkla samordningen av verksamheten 
kommer att innebära en bolagisering ges här en beskrivning av de fyra 
vanligaste bolagsformerna i Sverige; Aktiebolag, Handelsbolag, 
Kommanditbolag och Enskild firma.  
  

• Aktiebolag 
Aktiebolag bildas av en eller flera personer, är juridisk person och tilldelas 
organisationsnummer som identitetsbeteckning. Som juridisk person kan 
aktiebolaget ingå avtal med utomstående. Det finns två typer av aktiebolag; 
privata och publika. Skillnaden ligger i att publika bolag får sprida aktier till 
allmänheten, till exempel genom att noteras på börsen. 
Det personliga ansvaret för ägaren är begränsat till det satsade 
aktiekapitalet. Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata 
bolag och lägst 500 000 kronor för publika bolag. Bolaget måste även 
avsätta minst 10 procent av sin årsvinst till en reservfond tills dess att 
reservfonden uppgår till minst 20 procent av aktiekapitalet. 
Aktiebolag erbjuder det största ekonomiska skyddet för privatpersoner, i 
form av en klar skiljelinje mellan bolag och ägare. 

 
Ett aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor som reviderar 
räkenskaperna en gång per år och är bokföringsskyldigt. Aktieägarna satsar 
kapital och beslutar på bolagsstämman om grundläggande regler som ska  
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gälla för företaget. På bolagsstämman utser också aktieägarna styrelse och 
revisor. Det finns inget som hindrar att aktieägare även sitter i styrelsen 
och/eller är VD för företaget. Aktiebolag är ett alternativ också för 
ensamföretagaren. Om aktiebolaget ska ha en verkställande direktör så 
tillsätts denne av styrelsen på ett styrelsemöte. 
 
Styrelsen har rätt att företräda företaget och bland annat ingå avtal för 
företagets räkning. VD:n, om sådan finns, har rätt att företräda företaget för 
åtgärder som krävs för den löpande förvaltningen. En ägare som arbetar i 
företaget betraktas som anställd. Hämtat 27 september www.bolagsverket.se 

 
• Handelsbolag 
”Handelsbolag är en rörelse som drivs av två eller flera bolagsmän. Ett 
handelsbolag blir en juridisk person i och med registrering i 
handelsregistret. Handelsbolaget erhåller då ett tiosiffrigt 
organisationsnummer”. (ibid) 

 
I handelsbolag finns det bara en viss skiljelinje mellan företaget och 
delägarna. Till skillnad från aktiebolag så är varje delägare solidariskt 
ansvarig för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Bolagsmännen 
avtalar om att driva verksamheten i bolagsform och företräder sedan bolaget 
med gemensamt inflytande. Ett handelsbolag har liksom aktiebolag 
bokföringsplikt, men inget krav på att revisor tillsätts såvida företaget inte 
har en juridisk person som delägare. (ibid) 

 

• Kommanditbolag 
Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där det finns delägare som 
endast ansvarar för det kapital som de satt in i bolaget. Sådana delägare 
kallas kommanditdelägare. Minst en delägare har begränsat ansvar. Vidare 
ska det finnas minst en delägare, den så kallade komplementären, som är 
obegränsat personligt ansvarig för bolagets skulder med hela sin 
förmögenhet. I övrigt är reglerna desamma som för handelsbolag. (ibid) 

 
• Enskild firma 
Enskild firma innebär att endast en fysisk person driver och står för sin 
rörelse. Denna bolagsform klassas inte som juridisk person då 
näringsidkaren är personligt ansvarig för upprättade avtal samt rörelsens  
 

http://www.bolagsverket.se
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skulder. Som enskild firma fås ägarens personnummer som företagets 
identitetsbeteckning.  

 
Denna bolagsform har ingen ekonomisk skiljelinje mellan den fysiska 
personen och företaget vilket innebär att ägaren är ekonomiskt oskyddad. En 
enskild firma har liksom aktiebolag bokföringsplikt. (ibid) 

 

Bolagsverket har även gjort en jämförelse mellan de olika bolagsformerna. 
Denna finns att skåda i tabell 1 nedan; 

 

 Enskild 
näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag 

Ägarnas ansvar 
för företagets 

skulder 
Personligt 
ansvar 

Solidariskt och 
personligt 
ansvar 

KP: solidariskt och 
personligt ansvar KD: 
Riskerar bara insatt kapital 

Inte personligt ansvar. 
Riskerar bara insatt 
kapital 

Kapital  Nej Nej 
*) 
KP: Nej KD: Åtar sig lägst 
1 kr 

100000 kr i privata 
aktiebolag. 500000 kr i 
publika aktiebolag 

Hur många ägare / 
medlemmar 

krävs? 
Alltid 1 fysisk 
person 

Minst 2 
personer, 
fysiska eller 
juridiska 

Minst 2 personer fysiska 
eller juridiska  

Räcker med, 1 person, 
fysisk eller juridisk 

Vem företräder 
företaget? Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen VD 

Krav på revisor 
**) 
Nej, normalt 
inte 

**) 
Nej, normalt 
inte 

**) 
Nej, normalt inte 

Ja, minst 1 auktoriserad 
eller godkänd revisor 

Beskattning Näringsidkaren 
beskattas 

Delägarna 
beskattas Delägarna beskattas Bolaget beskattas 

Kan företaget ha 
anställda? Ja Ja Ja Ja 

Avslutas normalt 
genom likvidation Nej Ja Ja Ja 

*) KP = Komplementär KD = Kommanditdelägare 

**) Undantag finns för större företag och företag med speciell verksamhet, exempelvis 
advokatverksamhet. 
Källa: Bolagsverket

 
 

Tabell 1: Jämförelse mellan olika bolagsformer 
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8.2.2 Förslag på bolagsform 
Kiruna Wagon bör fundera på att övergå till bolagsform för att komma till rätta 
med samordningsproblemen, då ett bolag är mer knutet till av juridiska avtal.  
 
Med stöd av tidigare presenterade teorier kan slutsatsen dras att enskild firma ej 
är aktuell för denna typ av verksamhet då ägaren är personligt ansvarig för 
bolagets ekonomi. En annan orsak är att det troligtvis kommer att vara de tre 
delägarna som tillsammans bildar ett bolag och då blir enskild firma uteslutet.  
 
Detta innebär att endast tre bolagsformer kvarstår; handelsbolag, 
kommanditbolag och aktiebolag. Då det troligtvis kommer att vara de tre 
nuvarande delägarna som kommer att starta bolaget och samordningen dem 
emellan redan idag brister är bolagsformerna handelsbolag och 
kommanditbolag ej aktuella. Den största orsaken till detta är att var och en av 
delägarna är solidariskt ansvariga för de avtal och skulder som respektive 
delägare upprättat i bolagets namn. En annan orsak är att ett av kraven för 
lösningsförslaget var att ha en tydlig skiljelinje mellan delägare och Kiruna 
Wagon och detta blir för svårt att uppnå med denna bolagsform.   
 
Det alternativ som kvarstår är att Kiruna Wagon går över till aktiebolag. I 
denna bolagsform är den ekonomiska risken begränsad till det kapital som sätts 
in i bolaget. I ett aktiebolag finns det även en klar skiljelinje mellan ägarna och 
bolaget vilket var målet med lösningsförslaget. En övergång till aktiebolag  
skulle bidra till att Kiruna Wagon som enhet skulle bli mer tydlig och 
överskådlig och att all samordning av verksamheten koncentreras på ett och 
samma ställe.  
 

8.2.3 Strategier 
Om verksamhet väljer att övergå till bolagsform bör strategierna ses över och 
utvecklas för att stärka positionen på marknaden. En strategi för hur 
verksamheten ska arbeta för att nå de uppsatta målen är en av de viktigaste 
faktorerna för framgång. Förslagsvis kan Kiruna Wagon använda sig av 
Krajewski & Ritzmans modell som beskrivits i kapitel 3.2.2. Denna modell 
stämmer även överrens med Mizbergs ”fem p” som beskrivs i samma kapitel. 
Kiruna Wagon bör överväga att genomföra detta som ett led i att tydliggöra och 
stärka sin position på marknaden.     
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8.2.4 Information och kommunikation  
För att uppnå en bättre information och kommunikation både internt och 
externt bör konsortiet se över vilka informationskanaler som kan användas för 
att nå ut med informationen till alla nivåer i verksamheten. För att skapa ett 
effektivt informationsnätverk föreslås följande metod. Kiruna Wagon bör gå 
igenom följande frågeställningar: 
 

- Vilka resurser finns idag för att kommunicera internt och externt? 
- Vilken kompetens och kunskap behövs för att kommunicera internt och 

externt? 
- Hur kan konsortiet utnyttja, omfördela och stärka nuvarande resurser 

för att bättre kommunicera externt och internt? 
 
Att utforma ett informationsnätverk är ett tidskrävande arbete och kräver ett 
stort engagemang från berörda parter. Det är inte säkert att en kartläggning av 
informationskanalerna nödvändigtvis bidrar till att informationen når alla 
nivåer då detta är beroende av de personer som har ansvar för att 
vidarebefordra den. Fördelen med att ha kartlagt informationskanalerna är 
däremot att det är tydliggjort för personalen var de kan finna olika typer av 
information. 
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9. IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR 
Under delredovisningen lyftes de olika problemområdena fram övergripande. 
Projektgruppen uttalade även ett önskemål om att Kiruna Wagon bör besluta 
om underleverantörerna ska ingå i organisationen eller lyftas ut. Projektgruppen 
rekommederade att de bör lyftas ut ur organisationen och ledningsgruppen 
beslutade att så skulle ske. Vilket bidrog till att Kiruna Wagons 
organisationsschema såg ut enligt figur 16 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse

Projektledare

STAB Arbetsråd

Truckverkstad

Styrelse

Projektledare

STAB Arbetsråd

Truckverkstad

KGS R&W NMV 
Figur 16: Tydliggjord organisation  
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Efter delredovisningen avsatte Kiruna Wagons projektledare två heldagar med 
sin personal för att komma till rätta med problemet med den otydliga 
organisationsstrukturen och tydliggöra ansvarsområdena i organisationen. 
Resultatet av detta blev enligt figuren nedan: 
 

 
De ansvarsområden som tydliggjorts är inköp, arbetsledning samt 
kvalitetsansvarig för svets. 
 
Projektgruppen har även gått igenom framtagen produktionstavla med 
truckverkstadens personal. Denna fick mycket bra respons och efter samtal med 
projektledaren om hur denna bör införas har implementering av tavlan 
påbörjats enligt de riktlinjer som givits. Kiruna Wagon har även funderingar på 
att använda en produktionstavla anpassad för underjordsvagnar och 
lagerhantering.
 
 
 

Figur 17: Organisationsschema med tydliga ansvarsområden 
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10. DISKUSSION 
Detta kapitel har delats in i två delar där framtagna lösningar och 
projektarbete diskuteras var för sig. 

10.1 DISKUSSION KRING LÖSNINGSFÖRSLAGEN 
De kortsiktiga lösningsförslagen löser de akuta problemen och de långsiktiga 
lösningarna är framtagna från utgångspunkten att Kiruna Wagon kommer gå 
över från projektform och fortsätta sin verksamhet som företag. Samtliga 
lösningsförslag kräver fortsatt arbete innan de implementeras.  
 
Lösningen för att tydliggöra organisationen skulle om implementerad bidra till 
att Kiruna Wagon som enhet blev tydligare. Även om förslaget går emot 
Kiruna Wagons önskemål om en platt organisation anser projektgruppen att en 
hierarkisk organisationsstruktur är bättre lämpad för denna verksamhet. Detta 
grundar sig i det faktum att Kiruna Wagon består av så många olika företag 
som ska samordnas och en hierarkisk organisation står för ökad styrning. Det är 
dock inget som indikerar på att de aldrig kan uppnå en platt organisation, men 
då krävs det att organisationen är tydlig och väl inarbetad samt att det finns 
hjälpmedel för produktionsstyrning med fokus på tidsplan och konstruktion.  
 
Det framtagna lösningsförslaget för tydliggörande av information har arbetats 
fram främst för att underlätta truckverkstadens personals arbete. Detta 
hjälpmedel kan användas inom många områden och även anpassas för 
implementering hos underleverantörerna. Förslaget kräver stort engagemang 
från både verkstadspersonal och ledning för att bli framgångsrikt som 
hjälpmedel. Projektgruppen tror dock att detta inte blir något problem då både 
personal och ledning är lyhörda och öppna för förändringar.  
 
De långsiktiga lösningsförslagen kräver mycket tid och planering för att 
genomföras. Det bör även nämnas att jämförelse och rekommendation av 
bolagsform bör utredas ytterligare då denna endast är övergripande och bygger 
på kvalificerade antaganden av projektgruppen. Projektgruppen tror dock att en 
bolagisering skulle minimera samordningsproblemen då det skulle tydliggöra 
gränsen mellan Kiruna Wagon och dess ägare/underleverantörer och är mer 
styrt av avtal och regler som måste följas. Vidare tror projektgruppen att Kiruna 
Wagon skulle gynnas av att gå från projektform till företag. De framtagna 
förslaget gällande strategiarbete är beroende av en bolagisering och är det 
förslag som kräver mest arbete av verksamheten. Det bör nämnas att 
projektgruppen inte gjort någon utredning gällande olika strategimetoder och 
därmed inte sagt att just den föreslagna metoden är den bästa. 
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Då Kiruna Wagon befinner sig i en stor tillväxt fas i en region där det finns ett 
högt tryck från marknaden är det extra viktigt att positionera sig och skapa en 
stark utgångspunkt. Detta för att säkra att verksamheten överlever även då 
trycket från marknaden minskar.  
 
Att lösningsförslagen implementerats så fort beror till stor del på att ledning 
och framförallt projektledaren varit lyhörd för de problem som identifierats och 
att verksamheten strävar efter att bli bättre. 
 

10.2 DISKUSSION KRING PROJEKTARBETET 
Detta projektarbete har varit både givande och utmanande då projektgruppen 
fått studera ett omfattande projekt i dess tidiga fas. Syftet med studien har tagit 
oanade vändningar under arbetets gång eftersom huvudprojektet kontinuerligt 
genomgått stora förändringar. Den kanske största vändningen skedde då 
projektgruppen anlände till Kiruna Wagon för att påbörja examensarbetet och 
fick information om att malmvagnstillverkningen stod stilla på grund av 
konstruktionsförändringar. Detta bidrog till att det planerade syftet med studien 
gjorde en helomvändning och projektgruppen var tvungen att tänka ut ett nytt 
angreppssätt som sedan resulterade i en övergripande verksamhetsstudie.  
 
En stor del av tiden har gått åt till att kartlägga verksamheten genom intervjuer 
med personal och observationer av verksamheten samt söka reda på 
information. Då Kiruna Wagon är en så pass nystartad verksamhet och drivs i 
projektform har det rått en stor brist på dokument att studera. Att verksamheten 
drivs i projektform har även bidragit till svårigheter med att få grepp om 
verksamhetens organisation då denna kontinuerligt förändrats under tiden. Det 
tog även några veckor innan projektgruppen fick tillgång till materialet som 
skulle studeras. 
 
Den projektmetodik som valdes för examensarbetet visade sig inte vara helt 
optimal för det syfte som sedan kom att gälla. Med facit i hand kan det 
diskuteras om det var rätt beslut att hålla fast vid metodiken då ett flertal avsteg 
genomfördes. Projektgruppen borde ha övervägt att byta metodik då så många 
avsteg från den valda metodiken genomfördes. 
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Det är även värt att påpeka att resultatet av studien kanske skulle ha fått en 
annan vinkling om produktionen varit igång under examensarbetet. Det finns 
även nackdelar med att genomföra en studie under semesterperioden då 
personalstyrkan är minimal och informationen är svårtillgänglig.    
 
I enlighet med den valda projektmetodiken har projektgruppen först skaffat sig 
en helhetsbild över verksamheten och dess problemområden. Därefter har 
kontinuerliga diskussioner förts med projektledaren utifrån vilka de tidiga 
idéerna på lösningar vuxit fram till konkreta förslag. Projektgruppen har i detta 
arbete valt att arbeta så nära personalen som möjligt och hålla dem uppdaterade 
om projektets framfart för att på så sätt få dem att känna sig mer delaktiga och 
förenkla eventuell implementering. 
 
Projektgruppen anser att det syfte och mål som definierats för examensarbetet 
uppfyllts. De problemområden som identifierats känns korrekta och två av de 
framtagna förslagen har börjat implementeras. Projektgruppens önskan var 
dock att mer tid kunnat läggas på lösningsarbete, men då kartläggningen var så 
omfattande räckte inte tiden till. En nackdel med att arbeta så nära personalen 
är att man själv identifierar sig med verksamheten och önskar lösa alla deras 
problem. Detta kan bidra till att den kritiska synvinkel man har som 
utomstående lätt kan förblindas.  
 
Slutligen har detta examensarbete varit väldigt givande och projektgruppen har 
fått en ökad kunskap om hur mycket tid och engagemang ett nystartat projekt 
med många intressenter kräver. Projektgruppen anser även att denna erfarenhet 
kommer att stärka oss i våra framtida yrkesroller.
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11. REKOMMENDATIONER 
Projektgruppen rekommenderar att Kiruna Wagon implementerar det 
organisationsförslag som ges i rapporten i sin helhet och tillsätter en extra 
beslutsnivå. Vidare rekommenderas att implementeringen av produktionstavlan 
fullföljs. Projektgruppen rekommenderar även att Kiruna Wagon går över till 
aktiebolag om de planerar att fortsätta med sin verksamhet och i samband med 
detta går igenom de strategifrågor som beskrivs i rapporten. Slutligen 
rekommenderas konsortiet kartlägga sina informationskanaler.
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 Korg    

     
 Företag Artikelnr:  Antal 
 Nybergs    
1 Gavelkorgplåt 117207  1 
2 Plåt t=6 117211-3  1 
3 Plåt t=6 117212-1  1 
4 Plåt t=6 117220-2  1 
5 Plåt t=6 117220-1  1 
6 Gaveltoppbalk 117204  1 
7 Plåt t=6 117213-1  1 
8 Plåt t=6 117212-2  1 
9 Plåt t=6 117214-1  1 
10 Horisontell gavelprofil 117219  1 
11 Plåt t=6 117211-1  1 
12 Plåt t=6 117211-4  1 
13 Plåt t=6 117214-3  1 
14 Plåt t=6 117214-2  1 
15 Plåt t=6 117211-2  1 
     
     
 KGS    
16 Plåt t=4 117209-1  1 
17 Plåt t=4 117209-2  1 
18 Plåt t=4 117209-3  1 
19 Plåt t=4 117209-4  1 
20 Plåt t=4 117209-5  1 
21 Korgplåt långsida 117208  1 
     
22 Plåt t=8 117216  1 
23 Plåt t=6  117218-1  2 
24 Hammarband 117215-2  1 
25 hörnribba  117206  2 
26 Undre förstyvningsribba  117214-4  4 
27 Toppbalk,  långsid(a)  117215-1  1 
28 Övre förstyvningsribba 117205  4 
29 Plåt t=6  117218-5  2 
     
30 Plåt t=6 117210-4  6 
31 Plåt t=10 117220-5  4 
32 Korg bottenram 117203-1  1 
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 KW Truckverkstad    
33 Plåt t=8 117217-2  1 
34 Plåt t=6 117218-3  1 
35 plåt t=6 117218-2  1 
36 Plåt t=8 117217-1  1 
37 Korg Sida, delvis bearbetad  117202  2 
38 Korg Gavel 117201  2 
39 Korg Sida, färdigbearbetad 117202  2 
40 Plåt t=6 117210-5  4 
41 Korgöra 117241  4 
42 Stödplatta 117210-1  4 
43 Rundad hörnplåt, vä  117210-2  2 
44 Rundad hörnplåt, hö  117210-3  2 
45 Plåt t=6 117220-4  2 
46 Plåt t=6 117210-6  4 
47 Plåt t=6 117218-4  4 
48 Plåt t=6 117220-3  2 
49 Korg bottenram 117203-2  1 
     
50 Korg Sammanställning 117200  1 
     
 Inköpta detaljer    
51 Märkning Elfara 117801-1  2 
52 Märkning lyftpunkt 117801-2  4 
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 Lucka    
     
 R&W    
53 Plåt 117308-1  1 
54 Plåt 117308-6  1 
55 Plåt 117308-11 1 
56 Plåt 117308-16 1 
57 Plåt 117309-1  1 
58 Plåt 117309-6  1 
59 Plåt 117309-11 1 
60 Plåt 117309-15 1 
61 Plåt 117308-4  1 
62 Plåt 117308-9  1 
63 Plåt 117308-2  1 
64 Plåt 117308-7  4 
65 Förstyvning 117310  7 
66 Plåt 117308-5  1 
67 Plåt 117308-10 2 
68 Plåt 117308-15 6 
69 Plåt 117309-5  1 
70 Plåt 117309-10 1 
71 Förstyvning 117311  7 
72 Plåt 117308-3  2 
73 Plåt 117308-8  2 
74 Plåt 117308-17 2 
75 Plåt 117309-3  2 
76 Plåt 117309-8  2 
     
 Inköpta detaljer    
77 Rundstång 117308-14 2 
78 Rundstång 117309-14 2 
79 VKR-rör 117308-12 1 
80 VKR-rör 117309-12 1 
81 Rundstång 117308-13 2 
82 Rundstång 117309-13 2 
83 VKR-rör 117313-1  1 
84 Ämnesrör 117313-11 1 
85 Rundstång 117313-14 2 
86 Rundstång D=60   1 
87 Spårring 75*2,5   2 
88 Tufcot D=56   1 
89 Rör 117313-10 2 
90 Rundstång 117313-13 2 
91 Rundstång 117313-16 1 
92 Ledlager GE 50   1 
93 Rör D=100   1 
94 Plåt 117313-9  2 
95 Ämnesrör 117313-12 2 
96 Rundstång 117313-15 2 
97 Länkhuvud 317347  1 
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98 Fjädrande rörpinne 6*22   1 
99 Axelgavel 417332  2 
100 Låsmutter M6 M12   8 
101 Hjul 217328  2 
102 Axel 317329  2 
103 låsmutter M30*3,5   1 
104 Skruv M6S 10*55   1 
105 Rundbricka RB 26*44*4   1 
106 Radialtätning CC 50-60-8   4 
107 Låsskruv 417341  1 
108 Bricka  417340  1 
109 Mutter M6 M60*4 417342  1 
110 Låsmutter M6 M10   27 
111 Rundbricka RB 11*20*2   2 
112 O-ring 75,79*3,53   4 
113 Axel A-lucka 317324  2 
114 Axel B-lucka 317321  2 
115 Axel gångjärn 317325  4 
116 Axel balans 317323  2 
117 Axel länkar 317322  4 
118 Bussning A-lucka 417335  4 
119 Bussning balans 417345  2 
120 Bussning länkar 417337  8 
121 Bussning luckled 417336  8 
122 Skruv M6S M20*200   8 
123 Skruv M6S M12*100   2 
124 Skruv M6S M16*120   2 
125 Skruv M6S M10*40   10 
126 Skruv MC6S 10*40 Torx   16 
127 Rundstång 117307-16 6 
128 Bricka RB 13*20*2   2 
129 VKR 120*120*10 117396  1 
130 Rör D95/D97 L200   1 
131 Ämnesrör D63/45   2 
132 Rundstång 117397-1  2 
133 Plattjärn 117397-2  1 
134 Axel 317386  1 
135 Rundstång 117307-14 3 
136 Skruv M6S M12*60   2 
137 Triggervagn stomme 117392  1 
138 SKF 320009X   2 
139 Nilosring 320000XAK 117391-5  2 
140 Axelmutter M40*1,5   1 
141 Axel 117397  2 
142 Smörjnippel M6   1 
143 Skruv MC6S M12*130   1 
144 Rundstång 117307-17 2 
145 Rundstång 317343  2 
146 Överfall 317319  1 
147 Vikbricka M12   2 
148 Rundstång 117307-15 8 
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149 Öppningsrulle 317389  1 
150 Distansring 117397-6  1 
151 Distansring 117397-5  1 
152 Tufcotbussning 317399  4 
153 Gejderhjul 317398  4 
154 Axel 317348  2 
155 Tufcotbussning 317320  2 
156 Stoppkloss 317387  2 
157 Axel 317385  1 
158 Mutternylock M6 M16   2 
159 Bricka M16   2 
160 Skruv M6S 16*160   2 
161 Låsmutter M6 M16   2 
162 Låsmutter M6 M20   8 
163 Bricka RB 22*37*3   16 
164 Bricka RB 17,5*30*3   4 
165 Bricka RB 50*92*8   2 
166 Bricka RB 13,5*24*2,5   4 
167 Bricka RB 11*20*2*16   1 
168 Bricka RB 45*60*6   4 
169 Bricka RB 31*50*4   4 
170 Rundbricka BR 11*20*2   20 
171 Saxpinne SP 5*40   4 
172 Saxpinne SP 6,3*56   4 
173 Saxpinne SP 6,3*63   2 
     
     
 Nybergs    
174 Plåt 117313-5  2 
175 Plåt 117313-8  2 
176 Plåt 117313-17 2 
177 Plåt 117313-4  2 
178 Plåt 117313-7  1 
179 Plåt 117313-19 2 
180 Plåt 117313-6  2 
181 Plåt 117313-18 2 
182 Länk A-lucka 217318  1 
183 Plåt t=5 117397-3  1 
184 Gejderprof  117395  2 
185 Plåt 117394-1  2 
186 plåt 117394-4  1 
187 Plåt 117394-7  2 
188 Plåt 117394-2  1 
189 Plåt 117394-6  1 
190 Plåt 117394-3  1 
191 Plåt 117394-5  1 
192 Triggervagn 117391  1 
193 Gejderstat 117393  1 
194 Plåt 317388  1 
195 Kolla Maries på datorn, vi saknar en komp    
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 KW Truckverkstad    
196 Glidlänk 217314  1 
197 Låsplåt 417339  1 
198 Lucka A-sida 117301  1 
199 Gavelplåt hö 117327  1 
200 Gavelplåt vä 117326  1 
201 Anslagsstopp 217338  4 
202 Balans 117315  2 
203 Lucka B-sida 117308  1 
204 T-arm 117303  1 
205 Hängkonsoll hö 117304  1 
206 Hänkonsoll vä 117306  1 
207 Länk A-lucka 217317  2 
208 Länk B-lucka 217316  2 
209 Öppningsgejder 117390  1 
     
210 Luckor sammanställning 117300  1 
     
     
 KGS    
211 T-arm, svetsad 117312  1 
212 Plåt 117307-1  2 
213 Plåt 117305-5  1 
214 Plåt 117305-4  1 
215 Plåt 117307-6  1 
216 Plåt 117307-11 1 
217 Plåt 117307-2  4 
218 Plåt 117307-9  2 
219 Plåt 117305-1  1 
220 Plåt 117305-2  1 
221 Plåt 117307-12 2 
222 Plåt 117307-3  1 
223 Plåt 117307-7  1 
224 Plåt 117307-4  2 
225 Plåt 117305-3  1 
226 Plåt 117307-10 1 
227 Plåt 117307-5  2 
228 Plåt 117307-8  2 
229 Plåt 117307-13 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


