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Förord 

Detta examensarbete avser den avslutande delen av författarens civilingenjörsutbildning i In-
dustriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU). Arbetet syftar till att studera föränd-
ringsarbete med fokus på implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda, innehållande 
metodiken 5S, på Mining Division, LKAB. Studien har gett författaren en mängd nya lärdo-
mar och insikter kring förändringsarbete och effekter därav. Mötet med respondenter från 
olika delar av verksamheten har gett en extra dimension och en utökad företagskännedom 
som hade varit svår att förvärva på annat sätt. 

Mitt stora tack går till min sambo, Lennart, för att under lång tid ha ställt upp och tagit en stor 
del av ”den dagliga driften” av vår stora familj för att jag skulle kunna färdigställa detta ar-
bete. Att utföra examensarbete vid sidan av heltidsarbete och fembarnsfamilj kräver upp-
backning såväl som markservice. Tack också till barnen som stått ut med att höra ”nej, 
mamma måste göra sin läxa” under samma tid. Hädanefter blir det mer fokus på era läxor 
istället. 

Min handledare på LTU, Fredrik Backlund, har också visat ett stort tålamod då detta arbete 
gått igenom ett flertal parkeringar, omtag, isläggningar och nytag. Tack också till mina vän-
ner och kollegor som tagit sig tid att läsa och kommentera rapporten och alla som deltog på 
redovisningen. 

Jag har också haft förmånen att utföra examensarbetet vid det företag jag själv är anställd på, 
LKAB, vilket självklart har underlättat processen. Genom den första tiden som trainee och 
efterföljande tid som medarbetare inom stödfunktioner på Mining Division har jag lärt känna 
stora delar av verksamheten och medarbetarna däri. En erfarenhet som har stor betydelse 
både för detta examensarbete och för mitt eget fortsatta arbete på LKAB. Genom de åtta år 
som medarbetare på LKAB har jag också sett en stor positiv förändring i attityder och en be-
gynnande förändring i företagskulturen. Vissheten om LKAB som en positiv kraft i regionen 
och i Sverige skänker en extra trygghet och stolthet. En ljusnande framtid är vår! 

Nu säger jag som Skorpan Lejonhjärta ”Jag ser ljuset Jonatan. Jag ser ljuset.” 

 

Kiruna, augusti 2013 
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Maria Fjellborg 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet i tillverkande företag blivit allt 
högre. Förändringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa och före-
tagen måste säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen. Idag är ett vanligt 
förändringsinitiativ Lean, vilket är ett begrepp som innehåller både filosofi och principer 
samt kvalitativa och statistiska verktyg. Men ett stort antal av förändringsinitiativen miss-
lyckas och företag som tidigare vunnit pris för operationell excellens klarar i många fall inte 
av att upprätthålla utvecklingen. För att lyckas med förändringar verkar det alltså krävas nå-
got mer – inte bara ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean. 

De senaste åren har LKAB satsat på ett antal förändringsinitiativ som syftar till att skapa en 
mer medveten kultur för att nå de uppsatta målen enligt den framtagna strategin. I denna stu-
die analyseras initiativen ”Ordning & Reda”, ”Säkerheten först”, ”Målnedbrytning” samt 
”Processoptimering KUJ”, vilka alla riktar sig till de något av de fokusområden som är upp-
tagna i strategin. 

Syftet med detta arbete är att studera implementeringen av Ordning & Reda för att nå ökad 
förståelse för hur förändringsarbete genomförs på LKAB idag och att identifiera möjliga för-
bättringsområden för att lyckas med implementeringen av metoden 5S, samt förändringsini-
tiativ på LKAB generellt.  

I analysen av Ordning & Reda genom förändringsmodellerna uppdagas ett behov av att ar-
beta med förändringsstil och roller i förändringsarbetet, samt faktorerna tid, bevarande, kapa-
citet, beredskap och kraft/makt. Flera av de jämförande intervjuerna tyder på att det är svårt 
att se den röda tråden, den sammanhållande kraften och tankesättet bakom förändringsini-
tiativen. LKAB rekommenderas att utgå från ett holistiskt synsätt för att sammanlänka och 
samarbeta kring olika förändringsinitiativ inom företaget. En framgångsfaktor kan vara att 
skapa en struktur för det fortsatta förbättrings- och förändringsarbetet för att förbättra proces-
sernas utfall samt arbetssituationen för framför allt cheferna i verksamheten. Implemente-
ringen av arbetssättet för Ordning & Reda och 5S kan ej anses vara karaktäristiskt för föränd-
ringsarbete på LKAB när det jämförs med de andra tre förändringsinitiativen. 

Båda de använda förändringsmodellerna, Förändringskalejdoskopet och DICE ramverk, fun-
gerar väl både när det gäller att planera för förändringsarbetet och att utvärdera det i efter-
hand. Att lägga mer fokus på planering och utvärdering gör att LKAB ökar möjligheten att 
vara en lärande organisation. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

In today's business environment, the requirements in manufacturing companies have become 
ever higher. Changes in- and outside of production have become more dynamic and complex, 
and companies must ensure continuous and sustainable development in production. Today, 
Lean is a common change initiative, which includes both the philosophy and principles as 
well as qualitative and statistical tools. However, a large number of change initiatives fail and 
companies who have previously won awards for operational excellence are in many cases not 
able to sustain the development. Therefore, it seems that more is required to achieve change - 
than simply a systematic management concept, such as Lean. 

In recent years, LKAB has invested in a number of change initiatives aimed at creating a 
more conscious culture in order to achieve the objectives of the chosen strategy. This study 
analyzed “Orderliness”, “Safety first”, “Balanced Scorecard” and “Process Optimization 
KUJ”, all of which are aimed at the focus areas listed in the business strategy and involves 
wholly or partly new ways of working. 

The purpose of this work is to study the implementation of Orderliness in order to reach a 
better understanding of how change is implemented at LKAB today and to identify possible 
areas of improvement for a successful implementation of the 5S method, and change initia-
tives at LKAB in general. 

In the analysis of Orderliness through the change models, a need to work with change style 
and roles in the change process, as well as the factors time, preservation, capacity, readiness 
and power was discovered. Several of the comparative interviews imply that it is difficult to 
see interrelations, cohesive force, and mindset these change initiatives are based upon. It is 
recommended that LKAB adopt a holistic approach to link and collaborate various initiatives 
within the company. One success factor can be to create a structure for the continuing im-
provement and change processes, thus improving process performance and the work situa-
tion, especially for managers in the company. The implementation of the Orderliness and 5S 
cannot be considered characteristic of change processes at LKAB, in conjunction with the 
other three change initiatives. 

Both the change models used, The Change Kaleidoscope and DICE framework, are effective 
in terms of planning for the change process as well as for evaluation afterwards. Putting more 
emphasis on planning and evaluation allows LKAB to increase the possibility of becoming a 
learning organization.  
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1 Inledning 
I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet vad gäller kvalitet, kostnader, le-
veransförmåga och flexibilitet i tillverkande företag blivit allt högre. Dessutom har föränd-
ringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa. Under dessa förhål-
landen måste företagen säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen 
(Yamamoto, 2010). Situationen idag gör att företagen måste jobba med att effektivisera sitt 
resursutnyttjande och se till att använda de resurser som finns i verksamheten (Fernlund & 
Verner, 2009). 

Lean, och inom industrin Lean Production, är enligt Langstrand (2012, s. 6) något som är ett 
vanligt förändringsinitiativ idag. Lean-konceptet innehåller både mjuka delar, såsom till ex-
empel filosofi och principer samt hårda delar, som kvalitativa och statistiska verktyg och de-
finieras av Ivarsson et al (2013, s. 7) som en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffekti-
vitet. Enligt Beer och Nohria (2000, ss. 133-141) misslyckas dock 70 % av alla förändringsi-
nitiativ. Kommittén för The Shingo Prize1 har också återbesökt tidigare pristagare och kom-
mit fram till att många av företagen inte hade upprätthållit utvecklingen efter att ha vunnit 
priset för excellens vad gäller Lean Production (Liker & Rother, 2013). Ivarsson et al (2013) 
gjorde en liknande studie i svenska förhållanden och fick likalydande resultat. Således verkar 
det krävas något mer än ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean, för att lyck-
as med förändringar. 

5S är en metodik inom Lean-filosofin för att eliminera slöseri. De fem s:en kan få något olika 
benämningar vid översättning från de ursprungliga japanska orden på s. En tolkning som 
LKAB valt att använda är Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt Se till. Städning är 
en viktig del av 5S-implementeringen men är ändå sekundärt sett till betydelsen av allas atti-
tyd gentemot städning och 5S-implementering (Hirano, 1995). 

Att förstå och hantera förändring har utvecklats till en industri med mängder av konsulter och 
”gurus” inom management och ledarskap samtidigt som media, beslutsfattare samt forskning 
och utbildning följer utvecklingen. Kultur betraktas som en central faktor som måste föränd-
ras eller som en framgångsnyckel när förutsättningar för förändring skapas (Alvesson & 
Sveningsson, 2008). För att få till stånd denna förändring krävs också enligt Balogun & Hope 
Hailey (2004, s. 2) förutsättningar som underlättar planering och genomförande av föränd-
ring. Förändringskalejdoskopet, utvecklat av Balogun & Hope Hailey, är ett diagnostiskt ana-
lysramverk som är ett hjälpmedel för att designa en förändringsprocess på ett så bra sätt som 
möjligt, anpassat till rådande förutsättningar i den aktuella organisationen. DICE ramverk, 
utvecklat av Boston Consulting Group, är ett annat verktyg som kan användas för att designa 

                                                 

 

1 The Shingo Prize for Operational Excellence är en icke vinstdrivande organisation som verkar i syfte att skapa 
excellens i företag och organisationer genom att utdela en utmärkelse som utgår ifrån de ansökandes tillämpning 
av principer, ledningssystem och förbättringstekniker (The Shingo Prize for Operational Excellence, 2013). 
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såväl som att utvärdera en förändringsprocess och det finns ett flertal andra ramverk, både 
allmänt vedertagna och sådana som organisationer utvecklat själva. 

1.1 Problembeskrivning 
De senaste åren har Luossavaara-Kiirunavaara AB (hädanefter LKAB) satsat på ett antal för-
ändringsinitiativ som syftar till att förändra kulturen till att bli mer medveten för att uppnå 
uppsatta mål i riktning mot visionen, i enlighet med framtagen strategi. Under 2006 startades 
arbetet med Säkerheten Först, ett program för att förbättra attityden till säkerhet, med mål att 
få ner olycksfallsfrekvensen inom företaget. Med start 2009 inledde Mining Division – det 
vill säga hela produktionsprocessen från gruva till hamn – en fokuserad satsning på att arbeta 
med Ordning & Reda och 5S, som led i en säker och resurssnål produktion. Fokus på förtyd-
ligad målnedbrytning (verksamhetsplanering) lades under 2011 från allra högsta strategiska 
nivå ner till individnivå. Under samma år fokuserades arbete på att förbättra processen i gru-
van i Kiruna genom att kartlägga problembilden och förbättra problemområden. Detta under 
projektnamnet Processoptimering KUJ. Att nå hållbara resultat av förändring har vid tidigare 
initiativ visat sig svårt. Många implementeringsförsök för koncept, verktyg och modeller har 
genomförts utan att få riktigt genomslag och verkningsgrad över tid. (Intern information 
LKAB, 2012) 

I Underhållshandboken2 beskrivs ett antal standardiserade arbetssätt, varav Ordning & Reda 
är ett. Ordning & Reda räknas på LKAB som ett grundläggande arbetssätt för att öka säker-
het, effektivitet, kvalitet och trivsel – det vill säga säker och resurseffektiv produktion. Ar-
betssättet för Ordning & Reda innehåller förutom en standardiserad tavla för uppföljning 
även metodiken 5S som används inom Lean. Införandet av Ordning & Reda har tagit längre 
tid än planerat och inte till fullo nått det mål gällande tillämpningsgrad som satts i inlednings-
skedet. (Intern information LKAB, 2012) 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera implementering av arbetssättet för Ordning & Reda in-
kluderat 5S, för att nå ökad förståelse för hur förändringsarbete kan genomföras på ett effek-
tivt sätt. Studien syftar också till att identifiera möjliga förbättringsområden för att lyckas 
med införandet av det valda arbetssättet, samt förändringsinitiativ gällande arbetssätt på 
LKAB generellt.  

  

                                                 

 
2 Underhållshandboken är en samling standardiserade arbetssätt som LKAB arbetar enligt för att nå ett underhåll 
i världsklass (Intern information LKAB, 2012). 



13 
 

1.2.1 Frågeställningar 
Frågeställningar som behöver besvaras i studien för att uppnå syftet är; 

1. Hur arbetar LKAB med förändringsarbetet vid implementering av Ordning & Reda 
och vilka generella erfarenheter finns av förändringsarbete i samband med denna im-
plementering? 

2. Är förändringsarbetet vid implementeringen av Ordning & Reda, i jämförelse med 
andra förändringsinitiativ, karaktäristiskt för LKAB:s förändringsledning? 

3. Hur kan förändringsarbete inom LKAB förbättras och bli mer effektivt? 

Den empiriska undersökningen tittar på den första frågeställningen (FS1) utifrån studien av 
implementering av arbetssättet för Ordning & Reda. En jämförelse görs mot andra föränd-
ringsinitiativ inom LKAB för att bidra till ökad generaliserbarhet av studien (FS2). De andra 
valda förändringsinitiativen är; 

• Säkerheten först 
• Målnedbrytning (verksamhetsplanering) 
• Processoptimering KUJ 

Den tredje frågeställningen (FS3) ämnas besvaras genom författarens tolkning av analyserna. 

1.2.2 Avgränsningar 
Den empiriska studien bedrivs inom LKAB-koncernen och fallstudien görs kring implemen-
teringen av arbetssättet för Ordning & Reda på Mining Division, med vissa jämförelser mot 
utvalda projekt och implementeringar av arbetssätt. 
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2 Metod 
Den empiriska studien bedrivs på LKAB-koncernen och djupstudien görs kring implemente-
ringen av det standardiserade arbetssättet Ordning & Reda på Division Mining. Denna jäm-
förs också med andra implementerings- och förändringsprogram som är eller har varit aktu-
ella de senaste åren inom LKAB-koncernen. Arbetet i denna rapport utmynnar i formulering-
en av förbättringsförslag till strategiska, taktiska och operativa aktiviteter. Studiens upplägg 
är att genom en nulägesanalys göra en kartläggning av fallföretagets förändringsarbete för att 
hitta förbättringsmöjligheter.  

Forskningsdesignen definieras i denna rapport som den valda kombination av möjligheter 
som finns inom forskningsmetodiken. Det är enligt Yin (2011, ss. 75-76) en logisk plan, som 
visar på sammanhang och samband samt hur svaren på frågeställningarna ämnas arbetas 
fram. Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss. 126-129) bygger upp forskningsmetodiken som 
en lök där olika val görs lager för lager. När valmöjligheterna i löken kombineras tillsam-
mans med andra möjliga val enligt Yin (2011, ss. 77-107) uppstår ett flertal möjliga kombi-
nationer för forskningsdesignen. 

Tabell 1: Tolkning av forskningens alternativa vägar med studiens val (Yin, 2011, ss. 77-107) och (Saunders, Lewis, 
& Thornhill, 2012, ss. 158-192). Markeringen ”” anger för studien applicerbara val. 

 

Utifrån beskrivna förutsättningar i Tabell 1 kan vissa slutledningar göras, som styr hur forsk-
ningsprocessen utformas. Tabellen guidar forskaren igenom de olika alternativen. De val som 
är applicerbara i denna studie är markerade med ””. 
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2.1 Vetenskapligt syfte 
Det vetenskapliga syftet klassificeras utifrån studiens synsätt beroende på vilken typ av fråge-
ställningar den ämnar besvara, och kan vara explorativt, deskriptivt eller explanativt. När det 
finns luckor i vår kunskap utförs forskningen explorativt för att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt om ett bestämt problemområde och försöker belysa det allsidigt. Det är vanligt 
att flera olika tekniker används för att samla information. Målet med en explorativ studie är 
att skapa nya idéer och insikter genom att svara på frågorna ”Varför?” och ”Hur?”.  

Inom problemområdet finns redan kunskap som till viss del systematiserats i form av mo-
deller, därför är forskningen i viss mån även deskriptiv - beskrivande. Enligt Patel & David-
son (2003, s. 13) begränsar sig deskriptiv forskning till att undersöka några aspekter av de fe-
nomen som är av intresse. Målet med den deskriptiva forskningen är alltså att beskriva egen-
skaper och funktioner, vilket utförs genom att besvara frågorna ”Vad?” och ”Vem?” 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171).  

Undersökningsproblemet kan vara beskrivande, men det saknas kunskap som visar vilka 
aspekter som är de viktiga för just den beskrivningen. I de fall börjar forskningen lämpligen 
med en explorativ studie som genom sin allsidiga belysning av problemområdet visar vad 
forskningen bör inrikta sig på vid den deskriptiva studien. (Patel & Davidson, 2003, s. 13) 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 172) kallas studier som finner kausala samband 
mellan variabler explanativa. Då studerar man ett problem eller en situation för att sedan 
kunna förklara sambandet mellan ingående variabler. 

Huvudsyftet för denna studie kan förklaras vara deskriptivt för att leda till explorativt längre 
fram, vilket ger en dynamisk utveckling av studien. 

2.2 Forskningsansats 
Det finns huvudsakligen tre alternativa sätt för att relatera teori och empiri; deduktion, in-
duktion och abduktion. Deduktiv forskning innebär att hypoteser utformas utifrån tidigare te-
orier, vilka sedan jämförs med verkligheten. Genom logisk härledning kan sedan resultat 
åstadkommas. Den induktiva forskningsprocessen är upptäckandets väg och går från erfaren-
het till generalisering, det vill säga att den startar i verkligheten där forskaren baserar sina 
slutsatser på empirisk data. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha för-
ankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade information-
en, empirin, formulera en teori. (Patel & Davidson, 2003, ss. 23-25) 

En forskningsprocess som sker abduktivt kombinerar båda dessa ovanstående arbetssätt. Uti-
från ett enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag 
till en teoretisk struktur (induktivt). I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på nya fall 
(deduktivt). Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli 
mer generell. (Patel & Davidson, 2003, ss. 23-25) 

Ansatsen i denna studie kan ses som en iterativ process med både induktiva och deduktiva in-
slag då den empiriska undersökningen egentligen startat långt i förväg genom att författaren 
aktivt deltagit i förändringsarbetet och dess planering innan beslut om studien tagits. Efter be-
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slut om studien har utgångspunkten tagits från teorier för att sedan jämföras med en strukture-
rad empirisk undersökning och testas därefter mot teorierna igen. Generaliserbarheten i resul-
taten undersöks genom att jämföra med andra förändringsinitiativ på fallföretaget. Denna 
jämförelse utmynnar sedan i förbättringsförslag ämnade att ge förutsättningar till ett fram-
gångsrikt förändringsarbete inom fallföretaget i första hand, men dessa kan möjligen också 
vara applicerbara inom andra organisationer. 

2.3 Forskningsstrategi 
Det finns ett flertal typer av empiriinsamling som kan genomföras för att möjliggöra att stu-
diens frågeställningar besvaras. De kan alla användas till de tre olika vetenskapliga syften be-
skrivna tidigare, men deras lämplighet beror på studiens ändamål. Strategierna kan också 
kombineras, vilket gör att val av flera strategier ibland är lämpligt. De tre vanligaste strategi-
erna är experiment, enkätstudie och fallstudie, men det finns också andra strategier som till 
exempel aktionsforskning och grundad teori. Valet beror på vad situationen kräver. (Patel & 
Davidson, 2003, s. 53) 

En experimentell studie används enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss. 174-176) då 
effekten av någon förklaringsvariabel på någon responsvariabel undersöks. Detta eftersom 
det med en icke-experimentell ansats kan vara svårt att särskilja effekten av förklaringsvaria-
beln från effekter av andra faktorer. En enkätstudie möjliggör att studien kan ta del av en stor 
mängd information från en större mängd individer och därmed få en bredare bild, samtidigt 
som den vänds till den ursprungliga källan. Den är mycket lämplig att använda vid kvantita-
tiva studier men går bra att använda även vid kvalitativa studier. Kritiskt är dock formule-
ringen av enkäten och att den besvaras av tillräckligt många respondenter i den urvalsgrupp 
som är relevant för studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss. 176-178). 

För att få fram dokumentation av tidigare händelser och verksamheter är arkivstudier och hi-
storiska studier enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss. 178-179) viktiga informations-
källor. Information kan exempelvis erhållas från arkiv och databaser på bibliotek, kommuner 
och länsstyrelser eller genom branschorganisationer, men också genom arkeologiska studier. 

Aktionsforskning är en forskningsstrategi där forskaren själv har en agerande roll eller en ak-
tiv samverkan med deltagare i studien, till skillnad från fallstudien då forskaren mer objektivt 
studerar ett fenomen (fallet) i sin verkliga kontext (Yin, 2011, ss. 121-123). Syftet med akt-
ionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Målet är 
att bidra till lösningen på praktiska problem i en verklig situation. Deltagande observation är 
ett sätt att sammanföra teori och praktik, där deltagarna är både drivande av forskningen och 
objekt i den samma, forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas 
medvetenhet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss. 179-181; 183-185). Vilka typer av 
forskningsfrågor som vardera strategi lämpar sig för beskrivs i Tabell 1. 

Examensarbetet genomfördes som en djupstudie av ett förändringsinitiativ som pågick i 3,5 
år, i form av aktionsforskning, och jämförde förändringsprocessen med vetenskapliga teorier 
och rön. Djupstudien av förändringsinitiativet jämfördes också med andra förändringsinitiativ 
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i samma fallföretag för att undersöka skillnader och likheter i tillvägagångssätt, och därmed 
avgöra djupstudiens generaliserbarhet. 

2.4 Forskningstyp 
Kvantitativt inriktad forskning är sådan som innebär mätningar vid datainsamlingen och stat-
istiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning är studier där datain-
samlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande ana-
lyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidson, 2003, s. 14)  

Den explorativa studien är till största delen kvalitativ medan den deskriptiva kan innehålla in-
slag av kvantitativt inriktat arbete (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171). Den induk-
tiva plattformen passar väl för den kvalitativa forskningstypen (Yin, 2011, ss. 93-95). 

Denna studie av förändringsprocesser anses kvalitativ då den till stor del bygger på informat-
ion från intervjuer och observationer. 

2.5 Datainsamling 
Det finns olika sätt att samla in information. Det går att använda sig av befintligt underlag, så 
kallat sekundärdata, eller samla in informationen specifikt för studien, så kallat primärdata. 
Valet beror på studiens art och hur mycket och vilken typ av data relaterat till studien som re-
dan finns samt vilka resurser som finns tillgängliga för studien (Patel & Davidson, 2003, s. 
63). 

Kvantitativ data är baserad på betydelser som härrör från siffror, datainsamlingen resulterar i 
numeriska och standardiserade data och analysen utförs med hjälp av diagram och statistik. 
Kvalitativ data baseras på betydelser som kommer via ord, datainsamlingen resulterar i icke-
standardiserade data vilka behöver klassificeras i kategorier och analysen sker genom att 
konceptualisera. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 161) 

Intervjuer bygger ofta på ett personligt möte eller ett telefonsamtal med intervjupersonen och 
kan ha olika grad av standardisering respektive struktur, se Tabell 2 (Patel & Davidson, 
2003). Att utföra en intervju med låg grad av standardisering möjliggör inhämtning av myck-
et och detaljerad information, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss. 384-385) 
kräver viss kompetens för att utföra och sedan analysera resultatet.  
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Tabell 2: Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och 
strukturering (Patel & Davidson, 2003, s. 72). 

 Hög grad av struktur 
(deskriptiv, explanativ) 

Låg grad av struktur 
(explorativ) 

Hög grad av standardisering • Enkät med fasta svarsal-
ternativ. 

• Intervjuer där avsikten är 
att göra en kvantitativ 
analys av resultaten. 

• Enkät eller intervju med 
öppna frågor. 

• Projektiva metoder, t.ex. 
Rorschach-test3 

Låg grad av standardisering • Läkarens upptagning av 
tidigare sjukdomshisto-
ria. 

• Fokuserande intervjuer. 

• Intervjuer där avsikten är 
att göra en kvalitativ 
analys av resultaten. 

• Journalistiska intervjuer. 
 

För att hitta informationen till den teoretiska referensramen i studien har sökning i Luleå uni-
versitetsbiblioteks databaser och bland den litteratur som finns där gjorts. För att säkerställa 
att problemet belyses från olika vinklar görs i inledningen en bred sökning och informations-
inhämtning. Litteratur som använts är både svensk och utländsk för att täcka in eventuella 
skillnader vad gäller förändringsarbete i Sverige och i andra länder. 

Insamlingen av empirisk information sker i denna studie på flera olika sätt. En stor del av in-
formationen kommer genom deltagande observationer från implementeringen av Ordning & 
Reda. Dessutom tar författaren del i den interna dokumentation som finns tillgänglig, en del 
tillhandahållen av initiativtagare, projektledare och projektmedlemmar, samt en del som söks 
upp i databaser och filsystem. För att komplettera den informationen görs också intervjuer 
med nyckelpersoner och deltagare i respektive projekt. Arbetsgången är i huvuddrag denna; 

1. Operativt arbete med Ordning & Reda (innebär bland annat att författaren varit med 
och tagit fram dokumentation genom åren och att operativt arbeta med grupper för att 
driva igenom förändringen) 

2. Allmän intern information 
3. Initiala intervjuer med nyckelpersoner 
4. Genomgång av tillsänt material 
5. Genomgång av ytterligare tillgänglig dokumentation 
6. Kompletterande semistrukturerad intervju med nyckelpersoner och deltagare 

Som stöd för intervjuerna i punkt 6 används DICE-spegeln (se bilaga A) samt för djupstudi-
ens del en struktur som bygger på förändringsmodellen Förändringskalejdoskopet, beskriven 
i Teoriavsnittet. 

                                                 

 
3 Rorschach-testet är ett så kallat perceptuellt kognitivt personlighetstest som utvecklades av den schweiziske 
psykiatern Hermann Rorschach i början av 1900-talet. (Wikipedia, 2012) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Personlighetstest
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Rorschach&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/1900-talet
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2.6 Analysmetod 
Empirisk data analyseras i olika steg. Först sker en nulägesanalys av förändringsinitiativet 
”Ordning & Reda”, som jämförs mot den teoretiska referensramen. Till sist görs en mönster-
jämförelse mellan utvalda förändringsinitiativ inom det valda företaget för att se om föränd-
ringsprocessen kring Ordning & Reda är karaktäristiskt för företaget och där erfarenheter kan 
utgöra en grund för generalisering. 

2.7 Metodutvärdering 
Studiens mål är att ta fram teori och undersöka empirins överensstämmelse med denna. Där-
för är det enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 161) viktigt att välja rätt metoder för 
att minska risken att få fram felaktiga resultat, vilka i sin tur skulle leda till felaktiga analyser 
och slutsatser. Yin (2011, s. 19) menar att det för att säkerställa trovärdigheten i en studie gäl-
ler att forskningsproceduren är transparent, det vill säga att andra kan kontrollera både data 
och metod. 

Vid en utvärdering av en studies kvalitet och trovärdighet används några olika tillvägagångs-
sätt (Yin, 2011); 

− Inre validitet: hur väl studiens resultat överensstämmer med verkligheten samt 
huruvida relationen mellan resultatvariabler verkligen är kausala och inte falska sam-
band 

− Yttre validitet: hur väl studiens resultat även är tillämpliga i andra situationer än den 
undersökta, det vill säga hur generaliserbara studiens resultat är, samt definierar om-
rådet inom vilket det uppnådda resultatet kan generaliseras 

− Begreppsvaliditet: testar hypoteser och idéer i avseende på de begrepp som instru-
mentet avses mäta 

− Reliabilitet: hur väl genomförandet av fallstudien kan återupprepas 

För att testa kvalitet och trovärdighet i utförandet av fallstudier finns enligt Yin (2011) fyra 
tester, se Tabell 3; 

Tabell 3: Tester för validitet och reliabilitet vid fallstudier (Yin, 2011) 

Test Taktik 

Begreppsvaliditet Använd flera datainsamlingsmetoder 
Låt nyckelpersoner granska utkast av fallstudien 

Inre validitet 

Sök mönster 
Sätt samman förklaringar 
Värdera rivaliserande förklaringar 
Använd logiska modeller 

Yttre validitet Använd teori i enkla fallstudier 
Använd replikation i multipla fallstudier 

Reliabilitet Använd fallstudieprotokoll 
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2.7.1 Säkerställande av validitet 
Begreppsvaliditet handlar om hur studien är utformad, definitionen av studien och om under-
sökningsmetoden är konsekvent. Begreppsvaliditeten är således ett mått på hur studien på-
verkats eller kan komma att påverkas av bias (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 193). I 
denna studie behandlas konstruktionsvaliditeten genom att information inhämtas från olika 
källor och på flera sätt.  

Den inre validiteten är ett mått på huruvida kausala samband som påträffas är korrekta och 
om empirin insamlats och tolkats på rätt sätt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 193). En 
fördel med författarens deltagande i den studerade förändringsprocessen ända från början är 
att så gott som all information, formell såväl som informell, kan tas med i studien. Studien 
begränsas således inte till att byggas på andrahandsinformation genom intervjuer och doku-
mentationsstudier. Vidare valideras intervjuernas sammanställningar av intervjuobjekt för att 
säkerställa att informationen uppfattats och tolkats på rätt sätt. Även kompletterande inter-
vjuer genomförs. Den muntliga informationen från intervjuer kompletteras med information 
från dokumentation kring förändringsprocesserna för att skapa en så överensstämmande bild 
av verkligheten som möjligt.  

Den yttre validiteten avgör om resultaten är analytiskt generaliserbara. Saunders, Lewis & 
Thornhill (2012, ss. 193-194) menar att styrkan i slutsatserna kan testas genom att göra jäm-
förande studier i andra sammanhang eller fall. Den djupare studien av Ordning & Reda och 
dess analys gentemot den teoretiska referensramen jämförs med mindre omfattande studier av 
andra förändringsprocesser, för att stärka den yttre validiteten. Det vill säga att det inte är en 
fullständig replikation av djupstudien. Detta leder till en begränsad möjlighet till generali-
sering, men i och med att djupstudien jämförs mot andra förändringsprocesser finns ändå 
möjlighet till viss generalisering som i vidare studier kan testas och eventuellt verifieras. 

2.7.2 Säkerställande av reliabilitet 
En studies reliabilitet beskriver Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 192) som hur väl me-
toder för datainsamling och analyser resulterar i den information som det förväntats ge. Det 
vill säga mätmetodens förmåga att ge samma resultat vid upprepade mätningar. Den avgör 
också huruvida metoderna är konsekventa och ger replikerbara resultat. För att visa på resul-
tatens reliabilitet används i studien olika datainsamlingsmetoder. I studien ingående data bas-
eras till stor del på subjektiva uppfattningar av intervjuobjekten, vilket gör att replikerbarhet-
en minskar. I denna studie används Förändringskalejdoskopet samt DICE-spegeln som proto-
koll för att kunna dokumentera studien systematiskt. 
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2.8 Studiens struktur 

 

Figur 1: Struktur över hur vardera frågeställning (FS1, FS2, FS3) förväntas besvaras. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Som titeln anger rör denna studie förändringsarbete. I avsnittet ”Teoretiskt ramverk” behand-
las vetenskapliga teorier kring begreppet förändring och förändringsmodeller. Begreppet 
”Förändring” kan innefatta en mängd olika aspekter och i denna studie är två huvudområden 
utvalda som de mest relevanta för studien; förändringsledning och implementering av strate-
gier. Då fallstudien rör 5S, vilket är ett av verktygen inom Lean-filosofin, utvecklas även 
detta begrepp i teoriavsnittet. Lean är något som brukar användas för att öka processers effek-
tivitet, därför utvecklas också begreppet ”Process”. 

3.1 Förändring 
En fallgrop vad gäller förändringsarbete kan enligt Liker & Rother (2013) och Balogun & 
Hope Hailey (2004, s. 2) vara att förenkla och bagatellisera viktiga aspekter för att snabbt 
uppnå en framgångsrik förändring eller implementering. Farligt är att tänka likt Rudyard 
Kiplings karaktär Bagheera, när han kommenterar Baloos klassiska uttalande till Mowgli 
”Jag ska lära dig allt jag kan!” med ”-Nåväl, det lär väl gå rätt fort.”. 

Balogun & Hope Hailey (2004, s. 5) ser på förändring som en pågående process. Förändring-
ens innehåll och implementeringsprocessen måste väljas efter förändringens interna och ex-
terna kontext, det vill säga kultur, förmågor, resurser och organisationens handlingsmönster 
samt konkurrenssituationen. Det är enligt Ahrenfeldt (2001) lätt att blanda ihop projekt och 
projektarbete med förändringsarbete. Ett projektarbete kan innehålla problemlösning som kan 
sägas vara en verklig förändring av ett givet tillstånd, men projekt är mer förknippat med lös-
ning av begränsade problem än förändringsprocesser, menar författaren vidare.  

3.1.1 Förändringsledning 
Ledarens ansvar i det självförbättrande systemet är enligt Anhede & Hillberg (2013) att eta-
blera systemets pusselbitar så att medarbetarna kan verka i dem. Det, menar de vidare, inne-
bär att utveckla organisationens förmåga och få delarna (t.ex. standards, planer, tydliga mäte-
tal, daglig styrning, struktur för förbättringsarbete och visuell uppföljning) på plats så att de 
hänger ihop på ett tydligt och logiskt sätt. På grund av att helt omärkliga och till synes obe-
tydliga faktorer i utgångsläget kan ha avgörande betydelse för den fortsatta processen, därför 
kräver bra förändringsledning stor ödmjukhet (Ahrenfelt, 2001). 

Enligt Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 59-61) visar forskning att företag som går bra har 
låg motivation för att förändra sig och att organisationer som befinner sig i kris istället har 
stark motivation till att förändra sig. 

Enligt Carter (2008) kräver förändring hantering av strategi, kompetens och struktur för att 
reda ut vad som behöver ändras, vilken kapacitet medarbetarna behöver för att lyckas i det 
nya tillståndet och vilka organisatoriska verktyg som stödjer det nya tillståndet. Om detta inte 
görs finns risk att det önskade resultatet inte uppnås. 
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3.1.2 Implementering av strategier 
Formisano (2003) förklarar strategier som företagens ord för sportens spelsystem och är en 
detaljerad plan för att nå framgång. Strategin utgörs av de beslut vi tar och aktiviteter vi utför 
för att nå de långsiktiga målen och börjar i affärsidén. Företagsledare kan dock uppleva att 
strategin inte fungerar vid implementeringen och de vet inte riktigt varför, menar författaren 
vidare. Ahrenfeldt (2001) resonerar, på liknande sätt, att ledningen kan luras att tro att en god 
strategi och tydlig information till medarbetarna ger en genomförandeprocess likt fallande 
dominobrickor. Men för att lyckas krävs det att hela verksamhetsbilden är klarlagd innan stra-
tegin implementeras. Att formulera en strategi är en komplex uppgift även för mindre organi-
sationer. Man kan bryta ned strategiarbete i tre faser (Formisano, 2003); 

• Skapa strategin. Vad ska vi göra? 
• Implementera strategin. Hur ska vi göra det? 
• Utvärdera strategin. Hur väl uppnår vi våra långsiktiga mål? 

3.2 Process 
Begreppet process definieras på olika sätt beroende på författare och det verkar inte finnas en 
generell accepterad definition av begreppet. Bergman & Klefsjö (2010) definierar process 
som ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tid, vars mål är att skapa värde för externa eller 
interna kunder. 

3.2.1 Processeffektivisering 
Att effektivisera och förbättra sina processer sker under ett flertal olika koncept, filosofier 
och arbetssätt men också enligt metodik som utvecklas internt i företagen. Total Quality Ma-
nagement (TQM), World Class Manufacturing (WCM), Lean och Sex Sigma är några av de 
mer kända koncepten och filosofierna. Dessa syftar alla till att effektivisera företagets proces-
ser genom att eliminera slöseri, öka värdeskapande tid och förbättra processerna på ett struk-
turerat sätt genom till exempel statistisk processtyrning. 

3.3 Lean 
I Liker (2009) beskrivs inte Lean som något japanskt under utan som en filosofi som följs 
systematiskt i allt arbete i företaget och är något som kan användas i alla typer av verksam-
heter. Liker utvecklar vidare tillsammans med Rother (Liker & Rother, 2013) Lean som inte 
bara är en uppsättning tekniker för att eliminera slöseri utan också en process för chefer och 
ledare att utveckla medarbetarna så att önskade resultat kan nås – igen och igen. Det betyder 
att uppmuntra medarbetarna att öva på sin förbättringskata 4  varje dag. Nyckeln till The 
Toyota Way, som är Leans ursprung, och det som gör att Toyota står i en klass för sig är inte 

                                                 

 
4 Begreppet förbättringskata beskrivs som en av Toyotas framgångsnycklar och handlar om att öva och öva, igen 
och igen. Inte bara tills det blir rätt utan tills det inte går att göra fel. Ordet kata används även inom kampsport 
för en övningsserie som övas in igen och igen för att förbereda utövaren för strid. (Rother, 2010) samt (Liker & 
Rother, 2013) 
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något av de individuella elementen. Det som är viktigt är att få ihop alla beståndsdelar till ett 
system av värderingar, principer, metoder och verktyg. Det måste praktiseras dagligen och 
konsekvent, inte som plötsliga utbrott av aktivitet (Liker, 2009). Anhede & Hillberg (2013) 
skriver i en webbartikel att lean för tio år sedan handlade om metoder och verktyg, som kan-
ban, 5S och tavlor men att det idag fokuserar mer på medarbetarnas kreativitet och skapar 
förbättringsgrupper med leantavlor, mötesstruktur och handlingsplaner för att få igång för-
bättringsarbetet.  

Robert Miller, Verkställande direktör för The Shingo Prize (se fotnot 1), berättade i en radio-
intervju  (Radio Lean, 2011) att de efter ca 20 års arbete kände behovet av att reflektera kring 
de organisationer som fått Shingo-priset. De frågade sig vilka som hade upprätthållit nivån 
som de visat upp under evalueringsprocessen och vilka som inte hade gjort det. Miller berät-
tar att de blev överraskade och besvikna över att se att en stor andel av organisationerna som 
erhållit priset inte hade upprätthållit nivån de blivit prisade för. Vid en djupare studie av dessa 
organisationer visade det sig att många av dessa företag hade varit duktiga på att implemen-
tera Lean-verktyg, men hade inte lyckats förankra dem i sin kultur (Radio Lean, 2011). Liker 
& Rother (2013) menar, på liknande sätt, att många fundamentalt har missuppfattat vad 
Toyota Production System (TPS) är i praktiken. Lean-lösningar har misstagits för processen 
som leder till det en toyotafabrik uppvisar medan Toyotas förbättringskata har lärts ut indi-
rekt i årtionden och inte är någon quick-fix. 

3.3.1 5S 
5S är en metodik inom Lean-filosofin för att eliminera slöseri. De fem s:en kan få något olika 
benämningar vid översättning från de ursprungliga japanska orden på s redovisade i första 
kolumnen i Tabell 4. Warwood & Knowles (2004) menar att det är viktigt att välja benäm-
ningar på de fem S:en som passar in i företagskulturen och att inte tappa bort innebörden i de 
ursprungliga japanska orden. Den tolkning som valts i studien är Sortera, Strukturera, Städa, 
Standardisera samt Se till, detta med anledning av att fallföretaget använder dessa benäm-
ningar.  

5S kopplas ibland ihop med städning, vilket är en viktig del av 5S-implementeringen men 
ändå sekundärt sett till den sammantagna betydelsen. Arbetet med de fem S:en är grunden till 
företagens långsiktiga överlevnad och genom att titta på ett företags 5S-förhållanden kan man 
avgöra företagets produktionsstyrka. (Hirano, 1995) 
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Tabell 4. 5S på olika språk (Wikipedia, 2013). 

Japanska Engelska  
(på S) 

Svenska  
(på S) 

Svenska Innebörd 

Seiri Sorting Sortera Inventering Skilj det som är nödvändigt från 
det som inte är nödvändigt. 

Seiton Straightening,  
Setting in order to 
flow 

Systematisera, 
Strukturera 

Placering Tilldela varje föremål en designe-
rad och märkt plats. 

Seiso Systematic clea-
ning, Shine 

Städa,  
Skick 

Initialrengöring Regelbunden städning, använda 
checklistor. 

Seiketsu Standardize Standardisera Rutiner Ta fram rutiner och checklistor för 
att behålla läget. 

Shitsuke Service,  
Sustain 

Se till, Skapa 
vana, Självdisci-
plin, Ständiga för-
bättringar 

Disciplin Se till att göra det som beslutats, 
förbättring av arbetet 

 

3.3.1.1 Implementering av 5S 
Enligt Hirano (1995) bör följande steg följas för att implementera 5S; 

1. Etablera en 5S-organisation. 
Någon form av organisation, ledd av någon från högsta ledningen, ska verka på hela före-
taget. 

2. Etablera en implementeringsplan. 
5S-implementeringen tar aldrig slut, men planera implementeringsaktiviteterna år för år. 

3. Skapa 5S-material.  
Högsta ledningen bör vara involverade i framtagandet av material som skapar företagsö-
vergripande samarbete. 

4. Internutbildning. 
Internutbildning är nödvändigt för att reda ut vad 5S egentligen är. Det är också nödvän-
digt för att förklara vikten av 5S för att säkra företagets överlevnad på lång sikt. 

5. 5S-implementering. 
5S-implementeringsaktiviteter är vad som ordentligt etablerar alla fem S:en i företaget. 
Sådana aktiviteter inkluderar ”visuella 5S-metoder” som taggning för visuell sortering och 
skuggtavlor för visuell strukturering. 

6. 5S-utvärdering och uppföljning. 
För att förebygga att uppnått resultat inte ska försämras bör regelbundna 5S-utvärderingar 
utföras för att kontrollera, underhålla och förbättra resultaten. Att upprepa steg 4 och 5 är 
ett sätt att förbättra dessa. 

3.4 Förändringsmodeller 
För att underlätta planering och genomförandet av förändring har ett flertal modeller tagits 
fram. I denna rapport tas två av dem upp; Balogun & Hope Haileys Förändringskalejdoskop 
och DICE ramverk utvecklat av Boston Consulting Group. De två nämnda används vidare i 
analysavsnittet. För att nämna fler förändringsmodeller finns även exempel som McKinseys 
7S-modell och Kurt Lewins unfreeze-change-refreeze-modell. Valet av förändringsmodeller 
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har skett utifrån att författaren använt kalejdoskopet under tidigare del av utbildning och att 
DICE ramverk har ett lättanvänt utvärderingsverktyg, DICE-spegeln, vilket gör jämförelsen 
mellan de olika förändringsinitiativen tydlig och strukturerad. 

3.4.1 Balogun & Hope Haileys förändringskalejdoskop 
Enligt Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 3-7) finns det två skolor vad gäller sättet att se på 
hur förändring uppstår i organisationer. Den första ser förändringen som kontinuerlig där or-
ganisationer transformeras fortlöpande för att hålla jämn takt med den föränderliga omvärl-
den. Det andra synsättet ser förändring som en process i punktvis jämvikt. Med det menar 
författarna att perioder av adaptiv och konvergent förändring varvas med kortare perioder av 
revolutionerande förändring. Konvergent förändring innebär att anpassning sker inom ramen 
för existerande sätt att göra saker, vilket leder till förlängning och fortsättning av det för-
flutna. Den revolutionerande förändringen, å andra sidan, är en simultan förändring av stra-
tegi, struktur, system och organisationskultur som leder till att arbetet utförs på ett radikalt 
annorlunda sätt. Konvergent adaption över tid leder till betydande tröghet och motstånd till 
nya sätt att göra saker, vilket i sin tur leder till att en reaktiv revolutionär förändring tvingas 
fram av, eller i, en kris. Förespråkare av den kontinuerliga förändringen menar att det är möj-
ligt att uppnå samma resultat genom att transformera en organisation stegvis över tid som vid 
en revolutionerande förändring. Det finns dock inget bevis på att någon av modellerna gene-
rellt skulle vara bättre, utan det handlar om att välja den modell som passar organisationen 
bäst just vid den tiden. 

Förändringskalejdoskopet är ett diagnostiskt analysramverk som är ett hjälpmedel för att de-
signa en förändringsprocess på ett så bra sätt som möjligt, anpassat till rådande förutsättning-
ar i den aktuella organisationen. Kalejdoskopet, illustrerat i Figur 2 har en yttre cirkel som 
handlar om den organisatoriskt strategiska förändringskontexten, en mellancirkel som handlar 
om egenskaper i förändringskontexten och en inre cirkel som innehåller en uppsättning de-
signval. Den organisatoriskt strategiska kontexten avser en bredare strategisk analys som ge-
nomförs för att avgöra varför organisationen behöver förändra sig och vad den behöver för-
ändra sig till. Egenskaperna i förändringskontexten handlar om aspekter som kultur, kompe-
tens och nuläge, vilka avgör om tillvägagångssättet i en förändringsprocess är lämpligt eller 
ej i den kontexten. Designvalets möjligheter är något som behöver övervägas när tillväga-
gångssätt väljs, det handlar om att välja rätt strategi till förändringen. Egenskaperna i föränd-
ringskontexten kan ha olika vikt i olika organisationer, tid och kontext. Det är därför ramver-
ket liknas vid ett kalejdoskop, då utformningen av egenskaperna ständigt skiftar. (Balogun & 
Hope Hailey, 2004) 

 



27 
 

 

Figur 2: Förändringskalejdoskopet (utvecklat från Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Enligt Balogun & Hope Hailey (2004, s. 19) kan karaktären i en förändringsprocess skilja sig 
åt genom att utföras under olika förutsättningar gällande förändringens natur och önskat slut-
resultat. Sätter man in dessa förutsättningar i två dimensioner – önskat slutresultat och för-
ändringens natur - med hög respektive låg på skalorna skapas en klassisk 4-fältare, se Figur 3. 

En transformell förändring innebär att förändringen inte kan ske inom det existerande para-
digmet och de existerande rutinerna i organisationen utan är en fundamental förändring som 
kräver ett skifte av strategi, struktur, system, processer och kultur. En nyriktande förändring 
innebär att förändra det sätt som saker görs på och innebär inte en fundamental omprövning 
av centrala antaganden och föreställningar inom organisationen. Det kan dock fortfarande in-
nebära en väsentlig förändring. Förändringens natur handlar om hur implementeringen utförs. 
Antingen en big-bang förändring där allt förändras på en gång över kort tid (omkring 12-18 
månader) eller stegvis över en längre tid. (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 19-20) 
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Figur 3: Olika typer av förändring (Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 20) 

De fyra olika förändringsvägarna blir i fyrfältaren; evolution, adaption, revolution respektive 
rekonstruktion. Evolution innebär att förändringen implementeras gradvis i olika steg och 
sammankopplade initiativ. Detta är planerad, transformell förändring, där förändringen utförs 
av ledare som svar på deras förväntningar på behovet av förändring. En anpassad förändring, 
adaption, implementeras sakta och gradvis i olika steg medan rekonstruktion innebär att sättet 
organisationen arbetar på förändras anpassat, men snabbare och mer dramatiskt. Sådana för-
ändringsprogram är viktiga och signifikanta för överlevnad på lång sikt för organisationer. 
Revolution är en fundamental transformell förändring som sker via parallella initiativ på flera 
fronter, ofta under en så relativt kort tid som 18 månader. Något författarna poängterar är att 
det tar tid för medarbetarna att förändra sitt beteende och ännu längre att förändra attityder 
och tankesätt, därför är det i realiteten få revolutionära förändringar som genomförs. 
(Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 21-23) 

Den mest populära förändringsvägen är rekonstruktion följt av evolution. Dock visar existe-
rande förändringsexempel på att, beroende på organisationens kontext, kan det vara nödvän-
digt att genomföra en möjliggörande nyriktningsfas, antingen i form av en adaption eller en 
rekonstruktion, innan en långsiktig transformering inleds. Det kan också vara nödvändigt att 
efter en transformell förändring inleda en adaptiv förändring för att befästa att förändringarna 
blivit rotade i hela organisationen. (Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 26) 

På liknande sätt diskuteras fyra förändringsriktningar: radikala, progressiva, kreativa och in-
termediära. Behovet av radikala förändringar uppstår då företagets kärnverksamhet och vik-
tigaste tillgångar hotas av föråldring. När varken kärnverksamheten eller de viktigaste till-
gångarna är hotade blir förändringsriktningen istället progressiv, vilket är den vanligaste 
vägen. Den kreativa riktningen antas när de viktigaste tillgångarna står på spel men kärnverk-
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samheten är stabil och den intermediära riktningen föreligger då kärnverksamheten är föråld-
rad medan de viktigaste tillgångarna fortfarande är värdeskapande. (McGahan, 2004) 

Det tillfälle där förändringen är initierad och utvecklad kallas i Balogun & Hope Hailey 
(2004, s. 19) för förändringens startpunkt. Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt; top-
down eller bottom-up. Top-down är ett tillvägagångssätt där styrning och initiering av för-
ändringarna kommer från den strategiska toppen i organisationen. Det innehåller ofta ett pro-
gram av förändringar beslutade och implementerade av högsta ledningen. Även top-down-
initiativ kan dock innehålla samarbetsformer som involverar andra ledande befattningshavare 
och en större grupp medarbetare inom organisationen. Det kan till och med vara en del av 
planen för att ”sälja in” förändringsprogrammet ute i organisationen. Den direktiva formen av 
top-down-förändring kan implementeras förhållandevis snabbt och kan upplevas tydligt vad 
gäller förändringens natur. Bottom-up, å andra sidan, har en helt olik startpunkt och logik 
jämfört med top-down-tillvägagångssättet. Ansvaret förflyttas nedåt i hierarkin för att upp-
muntra ett ägandeskap för förändringsprocessen bland medarbetarna och för att göra föränd-
ringen självgenererande. Detta tillvägagångssätt kan vara mycket långsammare än top-down, 
är mer oförutsägbart och ledarna har mindre kontroll över processen. Tillvägagångssätten går 
att kombinera. Vissa aktiviteter kan behöva utföras top-down medan andra kan innebära mer 
delaktighet. En ledare kan vara bestämd vad gäller att förändring måste ske men kan låta de 
olika organisationsdelarna bestämma hur förändringen ska ske för att möta kraven. Dessa 
förändringar måste sedan stödjas och befästas på ett top-down-tillvägagångssätt. (Balogun & 
Hope Hailey, 2004, ss. 26-27) 

Goda exempel kan också fungera som startpunkt för förändring. Det innebär att andra delar 
av organisationen drar nytta av det förändringsarbete en del av organisationen har utfört och 
implementerar det i sin egen organisation. Detta är inget tillvägagångssätt som används då 
snabb förändring i hela organisationen krävs utan kommer mer till sin rätt i en inkrementell 
förändring, som självbärande kontinuerlig förbättring eller då ledningens förändringskompe-
tens är ojämn. (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 28-29) 

Implementeringens ledningsstil kan röra sig inom ett brett spektrum från höggradigt samver-
kande till tvingande. De olika ledningsstilarna samt dess för- och nackdelar beskrivs i Tabell 
5. Förändringsledning behandlas även i avsnittet Förändringsledning. (Balogun & Hope 
Hailey, 2004, s. 31) 
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Tabell 5: Förändringens ledarstilar (Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 32) 

Stil Beskrivning Fördelar Nackdelar 
Utbildning och delege-
ring 

Möten i små grupper. 
Målet är att få stöd för 
förändring genom att 
generera förståelse och 
engagemang. 

Sprider stöd för föränd-
ring. 
Säkerställer en bred för-
ståelse. 

Tar lång tid. 
Faktabaserade argument 
och logik kan vara otill-
räckligt för att övertyga 
vid behov av radikala 
förändringar. 
Lätt att uttala sitt stöd 
och sedan inte göra nå-
got. 

Samarbete Utbredd delaktighet vad 
gäller ”vad?” och ”hur?”. 

Sprider stöd och ägar-
skap av förändring. 

Tidskrävande. 
Låg grad av kontroll. 
Kan leda till förändring 
inom paradigmet. 

Deltagande Medarbetarna involveras 
i hur önskade föränd-
ringar levereras. Kan 
också innebära delaktig-
het i ”hur?” vad gäller 
förändringen. 

Sprider stöd och ägar-
skap av förändring, men i 
ett mer kontrollerat 
ramverk. 
Lättare att forma beslut. 

Kan uppfattas som mani-
pulation. 

Ledande Förändringsledarna står 
för majoriteten av beslu-
ten gällande vad som ska 
förändras och hur. 
Använder auktoritet för 
att leda förändring. 

Mindre tidskrävande. 
Tillser en tydlig föränd-
ringsledning och ett tyd-
ligt fokus.  

Kan få mindre stöd och 
engagemang och därmed 
ett större motstånd till 
förändringen. 

Tvingande Använder makt för att 
förändra. 

Möjliggör snabba åtgär-
der. 

Osannolikt att föränd-
ringen ”köps” utan en 
kris. 

 

Viktigt att ta hänsyn till är målet med förändringens åtgärder. Vissa förändringsprocesser fo-
kuserar på att försöka ändra medarbetarnas värderingar, andra betonar beteendeförändringar 
samtidigt som några försöker förändra resultatmål. Organisationer består av en räcka sam-
mankopplade och av varandra beroende delar eller subsystem, som alla är delar av det rå-
dande paradigmet, därför är det svårt att påverka en isolerad del av organisationen eller sy-
stemet. Utbudet av påverkansfaktorer och åtgärder som kan användas beror på vilken del eller 
vilka delar av paradigmet som avses förändras. Det är viktigt att forma förändringsdesignen 
utefter vilket mål förändringen har. Om målet är att förändra resultatet är sannolikheten att 
lyckas bättre då belöningar samt prestandamätningar och –mål förändras. Då målet är att för-
ändra beteenden läggs fokus med fördel på organisationsstruktur, verksamhetsstyrning, kon-
trollsystem för att stödja och mäta förändringar i beteendet samt understödjande utbildning. 
Förändring av värderingar kräver intensiv kommunikation, utbildning, träning och insatser 
för personlig utveckling. Förändring kräver ledarskap för att lyckas, men ansvaret kan med 
fördel delas av flera. Stora förändringsinsatser kräver en förkämpe som visar enormt enga-
gemang och entusiasm för visionen som ska implementeras i organisationen. Det finns olika 
sätt att leda förändring, vilka alla har sina för- och nackdelar, se Tabell 6. Då ledarskap i för-
ändring är tidskrävande behöver en avvägning göras mellan hur mycket av tiden som ska 
nyttjas för att driva verksamheten och hur mycket som ska nyttjas för att driva förändringen, 



31 
 

vilket kan innebära att en kombination av olika typer av förändringsledning används. 
(Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 49-52) Förändringsledning behandlas ytterligare i avsnit-
tet Förändringsledning. 

Tabell 6: Olika typer av förändringsledning, från Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 49-52) 

Förändrings-
ledning 

Förklaring Fördelar Nackdelar 

Ledarskap Kan vara VD:n eller en annan 
ledande befattningshavare 
som fungerar som intern för-
ändringsagent. Om det inte 
är någon från den högsta 
ledningen behöver ledaren få 
stöd från dessa. 

Kan skapa driv, beslutsamhet 
och starkt fokus 

Kan sakna förtroende 
Kan sakna erfarenhet av att 
uppfylla löften 
Kan sakna tid på grund av 
andra åtaganden 
Kan sakna kompetens inom 
förändringsledning 
Kan vara en del av problemet 
(ser inte behov av föränd-
ring) 
Flera ledare i olika delar av 
organisationen kan dra för-
ändringsprogrammet åt olika 
håll, koordinering saknas 

Externa kon-
sulter (extern 
facilitering) 

Externa konsulter kan, i form 
av rådgivare, ledarskaps-
coacher eller mer aktiva del-
tagare, spela en central roll i 
förändringsprocessen. 

Har erfarenhet 
Kan vara objektiva 
Kan användas som synda-
bock 
Kan facilitera för att öppna 
upp för diskussionen kring 
behovet av förändring 
Kan övervinna organisato-
riska hinder 
Dedikerade resurser 

Kostsamt 
Kan inte leda förändring som 
inte anses spela någon roll i 
organisationens framtid 
Inget ansvar 
Kan sakna verksamhetskän-
nedom 
Inget egenansvar och behov 
av att leverera 

Förändrings-
team 

Ett team som består av med-
arbetare inom organisation-
en kan engageras i att leda 
förändringarna. Om gruppen 
inte innefattar av någon per-
son med reellt inflytande be-
höver de få det stödet. 

Bra egenansvar för föränd-
ringsinitiativ 
Kunskap om organisationen 
och problem 
Potentiellt inflytelserika i sina 
arbetsgrupper 
Hållbarhet och genomföran-
dekraft 
Kan innefatta medarbetare 
med förändringsexpertis 

Kan göra en långdragen de-
sign till följd av många per-
spektiv 
Kan vara tidsödande 
Kan leda till designkompro-
misser 
Kan sakna makt 

Funktionell 
delegation 

Förändringsansvaret kan 
åläggas en speciell funktion, 
t.ex. HR, när förändringen 
begränsas till en ny funktion 
eller om den kunskap som 
krävs finns inom en viss or-
ganisation eller medarbe-
tare. Även denna typ av le-
darskap kan kräva uppback-
ning från högsta ledningen. 

Användning av expertis 
Kunskap i området 
Medarbetare kan i högre ut-
sträckning identifiera sig med 
sin närmaste chef 

Medarbetare kan sakna den 
makt som behövs för att in-
tervenera i andra delar av 
organisationen 
Kan vara partisk till förmån 
för sin del av organisationen 
Kan fokusera på bara sin del 
av organisationen på andra 
organisationers bekostnad 
Kan sakna expertis 
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Balogun & Hope Haileys (2004, ss. 57-58) förändringskalejdoskop är ett diagnostiskt ram-
verk vilket möjliggör förändringsagenter att identifiera viktiga kontextuella egenskaper i det 
gällande förändringskontextet. Likt ett riktigt kalejdoskop ger kombinationer av egenskaper-
na oförutsägbara mönster som inte går att göra till standardiserade förändringsrecept. Nedan 
beskrivs de olika egenskaperna och hur en organisation kan dra nytta av dem. 

 

Figur 4: Utveckling av förändringskalejdoskopet i Figur 4 (Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 58). 

Egenskapen tid handlar om hur lång tid organisationen har på sig att genomföra förändringen. 
Krävs en snabb förändring i kris eller handlar det om en långsiktig strategisk utveckling? 
Detta avgörs av en strategisk analys. Från ett förändringsledningsperspektiv kan det vara lät-
tare att få igenom förändringar i en krissituation, men det finns också nackdelar med det. Det 
är lätt att tänka och genomföra förändringar kortsiktigt, som strikt kostnadsnedskärning, men 
om det leder till sämre prestation på länge tid är sannolikheten stor att organisationen hamnar 
i ett krisläge igen. Har organisationen istället lång tid på sig att genomföra förändringen upp-
står andra utmaningar. Det kan vara svårare att motivera varför en förändring är nödvändig. 
Dessa frågor behöver tas i beaktande när förändringsdesignen utformas. (Balogun & Hope 
Hailey, 2004, ss. 59-61) 

Förändringens omfattning kan vara olika både vad gäller bredd och djup och beror på vad or-
ganisationen ämnar få ut av förändringen. Bredden på förändringen gäller frågan om det bara 
är en eller några delar av organisationen som ska genomgå förändringen eller om det gäller 
organisationen som helhet. När förändringsdjupet avgörs behöver hänsyn tas till om föränd-
ringen är en transformation som inte ryms inom det rådande paradigmet eller en nyriktning 
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som inte inbegriper en fundamental omprövning av organisationens antaganden. Djupet och 
bredden på förändringen påverkar vilken typ av förändring som behövs vad gäller anpass-
ning, rekonstruktion, evolution eller revolution (se Figur 3) och påverkar således också val av 
förändringsväg. Författarna nämner exemplet då förändringens omfattning medger behovet 
av nyriktning kommer en annan viktig faktor troligen att vara tid. Kräver förändringen ett 
snabbt handlande är det sannolikt en rekonstruktion som behövs och finns det möjlighet till 
förändring över längre tid benämns förändringen som anpassning. En förändring kan också 
anta olika former i sekvens. Ju djupare och bredare en förändring är desto svårare är den att 
hantera eftersom den tar lång tid och organisationen riskerar mer ifall den inte skulle slå väl 
ut. Enligt författarna samspelar också förändringens omfattning med förändringens mål. För 
att den transformella förändringen ska bli framgångsrik krävs förändring i värderingar och 
beteenden och att det i sin tur spelar in på vilka påverkansfaktorer som kan användas. 
(Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 65) 

Kontinuitet är viktigt i vissa fall, vilket kan betyda att något behöver bevaras. Det kan gälla 
praxis eller utvalda materiella eller immateriella tillgångar för att de utgör ovärderliga resur-
ser eller att de bidrar till betydande stabilitet för organisationen. För att kunna göra det behö-
ver organisationen veta vilka tillgångar de har. Nästa steg är att bestämma vilka tillgångar 
som ska bevaras och vilka som inte ska bevaras i förändringsprocessen. Om förändringsagen-
ten inte förstår vad i den existerande organisationen som behöver bevaras och vad som kan 
ersättas om det förloras kan förändringsprocessen få oförutsedda och rent av skadande utfall. 
(Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 68-69) 

Genom att ställa frågan ”Är organisationen homogen eller heterogen?” identifieras vilken 
grad av mångfald som råder i organisationen. Förändringen kan påverka grupper eller avdel-
ningar med olika subkulturer och det hur medarbetarna identifierar sig med organisationen 
kan variera. Det finns tre aspekter att ta hänsyn till när det gäller mångfald; uniformitet eller 
mångfald i organisationen, den påverkan detta har på medarbetarnas lojalitet och engagemang 
samt i vilken utsträckning förändringen ska öka eller minska graden av mångfald som en del 
av det önskade resultatet. Graden av mångfald kan i hög grad påverka hur förändringen bör 
genomdrivas. I stora koncerner kan det vara bra att låta någon lokalt förankrad driva föränd-
ringsarbetet då medarbetarna kan hysa större förtroende för någon som arbetar närmare den 
egna organisationen. Även förändringsväg och förändringsstil påverkas av mångfaldsa-
spekten. (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 70-75) 

Den förmåga organisationen har att hantera förändring rör sig om hur villiga medarbetare och 
ledning är till anpassning och vilken erfarenhet och struktur organisationen har kring den 
specifika typen av förändringsarbete, det vill säga den dynamiska förmågan (Balogun & 
Hope Hailey, 2004, ss. 75-77). Det är viktigt att utröna huruvida organisationen innehar de 
nödvändiga färdigheter och förmågor som krävs för att hantera förändringen innan imple-
mentering. Den personliga förmågan handlar om hur individer inom organisationen själva 
kan hantera förändring. Ledarförmågan behandlar hur väl ledningen klarar av att hjälpa med-
arbetarna genom förändringsprocessen. På organisationsnivå kan speciella förändringsavdel-
ningar skapas inom organisationen. Dessa kan fungera som förändringsexperter vilka utgör 
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stöd för både ledning och medarbetare i organisationen (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 
77-78). 

Förändringsdesignen bör inte vara sådan att organisationen inte har förmågan att utverka för-
ändringen. Förmågan påverkar vilken förändringsväg som kan väljas, förändringens mål, för-
ändringsstil, vilka påverkansfaktorer som kan nyttjas och vilka roller som behövs under pro-
cessens gång (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 79-81). 

Kapacitet handlar om hur mycket resurser organisationen kan satsa i förändringsprocessen, 
både vad gäller tid samt ekonomiska och personella resurser. Det gäller även hur mycket tid 
ledningen kan avsätta för förändringsarbetet och att identifiera vilka nyckelresurser som är 
avgörande för att lyckas med förändringen. Som exempel känner mellanchefer sig ofta pres-
sade då de förväntas hantera ett flertal förändringsprocesser samtidigt som de ska klara den 
dagliga produktionen. Av den anledningen behöver förändringsagenten se till att skapa tid för 
dem att hantera förändringsprocessen. Vissa organisationer hanterar detta genom att frigöra 
dem från några av de ordinarie sysslorna under en tid (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 82-
82). Den ekonomiska kapaciteten påverkar vilken förändringsväg som kan och bör väljas och 
om målet är att förändra värderingar kräver det stora personella resurser eftersom delaktig-
heten då bör vara hög. Viktigt är också att tänka på nyckelrollerna i förändringsledningen vad 
gäller kapacitet – har ledningen tid att allokera till förmån för förändringsprocessen. Om or-
ganisationen saknar tid men har ekonomiska resurser finns möjlighet att använda konsulter 
för att stödja processen (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 83-84). 

Organisationens beredskap handlar enligt Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 84-85) om två 
aspekter; medvetenhet och engagemang. Detta är en kritisk faktor i förändringskontextet och 
en korrekt bedömning av medarbetarnas beredskap kan göra en fundamental skillnad vad gäl-
ler förändringsdesignen. En låg grad av medvetenhet vad gäller behov av förändring tyder på 
dålig kommunikation i organisationen. Att öka medvetenheten är relativt enkelt genom att 
nyttja rätt kommunikationskanaler medan det är svårare att öka engagemanget för föränd-
ringen då detta ligger på ett mer personligt plan. Kotter & Cohen (2002) inleder sin bok ”The 
heart of change” med att förtydliga att människor inte förändrar det de gör på grund av att de 
fått analyser som har ändrat deras tankesätt, utan för att de har fått se en sanning som påver-
kar deras känslor. Om beredskapen för förändring är låg påverkar detta val av förändringsväg 
och om medarbetarna inte ser behovet av personlig förändring påverkar detta också val av 
förändringsstil. En bottom-up-förändring blir svår att realisera då beredskapen är låg och krä-
ver större insatser av ledarna och nyckelroller i förändringsprocessen. För att klara det krävs 
ett passionerat förhållande till förändringsbehovet och ett stort engagemang i förändringen, 
vilket på ett visuellt sätt demonstreras i organisationen. Graden av beredskap påverkar också 
vilka påverkansfaktorer som kommer att vara framgångsrika. Då organisationen har en hög 
grad av beredskap kan förändringsledningen uppleva det som att ”sparka in öppna dörrar” 
och valmöjligheterna vad gäller förändringsdesign blir fler (Balogun & Hope Hailey, 2004, 
ss. 87-88). 

Balogun & hope Hailey (2004, ss. 88-91) menar att det är viktigt att identifiera maktstruk-
turen, var viktiga aktörer, avdelningar och individer finns, för att veta var förändringsproces-
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sen kan vänta sig att få stöd eller stöta på hinder. Makt, eller avsaknad av makt, kan påverka 
vilken förändringsväg som är lämplig då delar av ledningen, trots skriande behov av föränd-
ring, kan motverka den. En kraftfull ledare kan också vara den som faciliterar förändringen 
och en mycket kraftfull förändringsledare kan lyckas få igenom förändringar som är opro-
portionerliga jämfört med problemet som ska lösas. Personer i matkpositioner kan motverka 
förändringens mål om det handlar om värderingar och kultur. Rollbesättningen påverkas 
också av matstrukturer då en förändringsagent med mindre makt i så fall behöver stöd från 
någon med mer makt. Påverkansfaktorer som har med makt att göra handlar om att bryta och 
omforma både informell och formell maktstruktur, till exempel genom att använda nätverk 
och lobbying med inflytelserika personer (Balogun & Hope Hailey, 2004, s. 91). 

3.4.2 DICE ramverk 
Boston Consulting Group började 1992 undersöka vilka gemensamma nämnare som finns i 
olika förändringsprocesser. Studien av 225 företags förändringsprocesser visade ett samband 
mellan processens resultat (framgång eller misslyckande) och fyra hårda faktorer: projektets 
varaktighet, prestanda/integritet, engagemang och ansträngning. Motsvarande på engelska 
blir Duration, Integrity, Commitment och Effort vilka då samlas i DICE ramverk, se Figur 5. 
(Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005) 

Precis som i Balogun & Hope Haileys förändringskalejdoskop går dessa faktorer att kombi-
nera på en mängd olika sätt vilket också gör att utkomsten av förändringsprocesserna kan va-
riera längs hela skalan från framgång till misslyckande. 

 

Figur 5: DICE ramverk 

Företag oroar sig, enligt Sirkin, Keenan & Jackson (2005), oftast över hur lång tid det kom-
mer att ta att implementera förändringsprogram då de antar att risken för misslyckande ökar 
ju längre ett förändringsprogram bedrivs. Författarnas studier gör dock gällande att ett långt 
projekt som utvärderas frekvent har större chans att lyckas än ett kort projekt som inte utvär-
deras frekvent. Således menar de att tiden mellan utvärderingar är mer signifikant för fram-
gång än ett projekts varaktighet (duration). Projektutvärderingar bör göras med olika intervall 
beroende på projektets varaktighet och komplexitet. Längre än två månader ska det inte gå 
mellan uppföljningarna och i vissa fall kan de behöva göras varannan vecka. Att ta ut och 

D Den tid som åtgår för att genomföra ett förändringsprogram eller tiden 
mellan utvärdering av milstolpar. 

I Projektteamets möjlighet att genomföra initiativet i tid. Beror av 
teammedlemmarnas färdigheter och egenskaper i förhållande till pro-
jektets krav. 

C Engagemanget för förändringen i högsta ledningen (C1) och bland de 
medarbetare som påverkas av förändringen (C2). 

E Den extra ansträngning för att utföra förändringen som krävs av med-
arbetarna utöver det vanliga arbetet. 
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schemalägga milstolpar, som beskriver större insatser och framsteg, är också en framgångs-
faktor vad gäller varaktighet. Vid varje milstolpe ges möjlighet att utvärdera utförandet av 
projekt, identifiera gap och nya risker samt utgör ett tillfälle att för ledningen att få bekräftat 
att utveckling sker. Faktorn förmåga (integrity) beskriver organisationens förmåga att genom-
föra förändringsprojekt framgångsrikt. För detta krävs att projektteam med rätt kompetens, 
kunskap och nätverk upprättas. Teamledarna måste enligt Sirkin, Keenan & Jackson (2005); 

1. Inneha kompetens vad gäller problemlösning 
2. Vara resultatinriktade 
3. Vara metodiska i tillvägagångssätt men tillåta ambiguitet 
4. Vara strukturerade 
5. Vara villiga att ta ansvar för beslut 
6. Vara mycket motiverade men inte sukta efter rampljuset 

Engagemang (committment) är uppdelat i två delar – C1 och C2 – där C1 står för det engage-
mang högsta ledningen visar för förändringen och C2 för engagemanget bland medarbetarna 
som berörs mest av förändringen. Förändringsarbete innebär extraarbete utöver de dagliga 
sysslorna. För nyckelrollsinnehavare kan de brukliga uppgifterna helt eller delvis ersättas 
med uppgifter sprungna ur förändringsprojektet (Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005). 

I ramverket ingår en poängsättning för att avgöra förväntad grad av framgång för föränd-
ringsprojektet. Varje faktor poängsätts på en skala mellan ett och fyra där det gäller att ha så 
låga poäng som möjligt. Poängen 1 anger att faktorn mycket troligt bidrar till förändringens 
framgång och 4 anger att sannolikheten att den faktorn bidrar till framgång är mycket liten. 
Utvärderingsinstrumentet kallas DICE-spegeln och finns i sin helhet i Bilaga A.  
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4 LKAB i förändring 
Fallstudien i denna rapport omfattar förändringsinitiativet Ordning & Reda på LKAB. In-
formation kommer från interna och publika dokument som års- och hållbarhetsredovisning 
samt LKAB:s webbplats. Där källa inte tydligt anges kommer informationen från författarens 
erfarenheter som medarbetare på LKAB under 8 år och som handledare för Ordning & Reda 
under 3,5 år.  

Den empiriska strukturen inleds med en översiktlig beskrivning av företaget och dess om-
värld. Detta åtföljs av en inblick i införandet av Ordning & Reda, utifrån Balogun & Hope 
Haileys Förändringskalejdoskop. En jämförelse görs sedan med tre ytterligare förändrings-
program inom företaget, med hjälp av DICE ramverk och mer specifikt diagnosverktyget 
DICE-spegeln. 

4.1 Bransch- och företagsinformation 
LKAB är en statligt ägd järnmalmsproducent på den internationella marknaden. Som järn-
malmsproducent är LKAB leverantör till stålproducenter, vilket gör deras samberoende 
starkt. På den totala internationella järnmalmsmarknaden är LKAB en liten aktör med endast 
3 % av marknaden. Hemmamarknaderna är framför allt norra Europa, där 68 % av intäkterna 
kommer från och där LKAB står för 90 % av järnmalmsproduktionen samt Mellanöstern och 
Nordafrika som utgör 28 % av LKAB:s intäkter. (LKAB, 2012) 

 

Figur 6: Världsmarknaden för järnmalm (LKAB, 2013). Pilarnas tjocklek beror av leveransvolymen för den traden. 

Järnmalmsprodukter transporteras i stora volymer vilket ställer stora krav på logistikkedjan. 
LKAB har ett eget dotterbolag, LKAB Malmtrafik, som sköter transporten från tillverknings-
orterna till hamnarna som finns i Luleå och Narvik (Norge). Från hamnarna skeppas produk-
terna på pråmar och båtar till kunder runt om i världen. (LKAB, 2013) 
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LKAB har antagit tillväxtstrategin ”Att växa med kunderna”. För att fortsätta vara en priorite-
rad leverantör hos kunderna, behöver 
LKAB växa tillsammans med dem. Som 
liten aktör på världsmarknaden gäller det 
därför att hålla utmärkt kvalitet och vo-
lymerna tillräckligt höga för att inte mar-
ginaliseras när konjunkturen och orde-
ringången dalar. LKAB är en av få järn-
malmsproducenter i världen som bedri-
ver underjordsbrytning i stället för dag-
brottsbrytning. Det gör att LKAB:s kost-
nader för att få fram malmen till föräd-
lingsverken är högre än för konkurren-
terna. (LKAB, 2013) 

Figur 7: Korta fakta om LKAB (LKAB, 2013) 

En konkurrensfördel som är en stor anledning till att företaget valt att nischa sig som pellets-
leverantör är att de i gruvverksamheten bryter magnetit. I framställningen av pellets sker en 
exoterm reaktion vid reduktion av magnetit, vilket ger energivinster jämfört med konkurren-
ternas pelletsproduktion av hematit. (LKAB, 2013) 

Verksamheternas mångfald varierar kraftigt. Traditionellt har gruvbranschen till allra största 
del bestått av män, men under den senaste tiden har detta förändrats kraftigt. 2005 var ande-
len kvinnor på LKAB omkring 10 % och i LKAB:s Årsredovisning för 2012 berättar de att 
andelen kvinnor i koncernen uppgår till 17,5 %, se Figur 8 (LKAB, 2013). Vad gäller kultu-
rell mångfald är LKAB tämligen homogena, få medarbetare inom moderbolaget härstammar 
från länder utanför Norden. 

 

Figur 8. Andel kvinnor i LKAB (LKAB, 2013) 
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Under 2011 lades bland annat stor vikt vid att ta fram strategiska områden, se Figur 8, och 
bryta ned dessa ända ner på individnivå för att på det sättet tydliggöra visioner och mål. Före-
taget tog också fram tre ord som skulle stå för de gemensamma grundläggande värderingarna 
– Engagerad, Nytänkande och Ansvar (ENA) – vilka ska genomsyra allt företaget står för, allt 
medarbetarna inom företaget gör och är en guide för både beteenden och beslut. (LKAB, 
2013) 

 

Figur 9: LKAB:s löfte, strategiska områden och värderingar (LKAB, 2013) 

Att nå hållbara resultat av förändring har vid tidigare initiativ visat sig svårt. Många imple-
menteringsförsök för koncept, verktyg och modeller har genomförts utan att få riktigt genom-
slag och verkningsgrad över tid. För att få en mer heltäckande bild av förändringsinitiativen 
inom företaget jämförs implementeringen av det förnyade arbetssättet kring Ordning & Reda 
med andra stora samtida förändringsinsatser, såsom kulturförändringen kring Säkerheten 
Först, införandet av målnedbrytning från högsta strategiska nivå till individnivå och arbetet 
som kallas ”Processoptimering KUJ”. (Intern information LKAB, 2012) 

Arbetssättet för Ordning & Reda kan från början ha verkat trivialt och praktiskt orienterat, 
men efter hand har det blivit allt mer uppenbart att det egentligen handlar om en kulturför-
ändring, precis som vad gäller konceptet Säkerheten Först som LKAB arbetat med i omkring 
sju år. (Intern information LKAB, 2012) 

4.2 Förändring inom LKAB – beskrivning och nuläge 
Empirin kring förändringsinitiativ på LKAB baseras på erfarenheter från författarens arbete 
som handledare i implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda under 3,5 år. Ett antal 
intervjuer med medarbetare på LKAB som haft någon inblandning eller beröringspunkt kring 
ett eller flera av de förändringsinitiativ som jämförs utförs också. Inbjudningar till att delta i 
intervju har skickats till initiativtagare, projekt- eller programledare, deltagare i projekt- eller 
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arbetsgrupp, chefer i linjeverksamheten, medarbetare i linjeverksamheten samt andra som på 
något sätt känner till initiativen, till exempel handledare under genomförande av verksam-
hetsplanering. Bekräftade intervjuer har genomförts, med undantag för en chef i linjeverk-
samheten, benämnd som Respondent3 i bilaga E. Denna hade kunnat besvara på frågorna gäl-
lande flertalet av förändringsinitiativen i studien. Med hänsyn till respondenternas integritet 
redovisas respondenternas namn ej. Där DICE-spegeln använts visas således inte källan, där-
emot redovisas vilka olika roller respondenterna innehar i respektive initiativ i Tabell 7. 

Förändringsinitiativen som jämförs i studien är program och aktiviteter för att genomföra af-
färsstrategin, vilket ska leda till att LKAB når uppsatta mål. Bland dessa finns program för att 
effektivisera verksamheten, öka kapaciteten, bli en attraktiv arbetsgivare och utveckla ar-
betsmiljöarbetet för att bli ett mer långsiktigt hållbart företag. För att jämföra de olika föränd-
ringsinitiativen mot varandra används DICE-spegeln i analysavsnittet. Strukturen för presen-
tationen av empirin följer också dessa två modeller. 

De första inledande intervjuerna genomfördes under maj-juni 2012 med projektledaren för 
Processoptimering KUJ, projektledaren för Framtagande av prestationsutvecklingsprocessen, 
projektledaren för Framtagande av modell för målnedbrytning samt initiativtagaren till Pro-
grammet för implementering av arbetssättet för Ordning & Reda. Dessa intervjuer utgjorde 
grunden till de fortsatta intervjuerna som genomfördes under mars-april 2013. 

Tabell 7: Planerade och utförda intervjuer 

Respondentroll Processoptimering 
KUJ 

Säkerheten först Målnedbrytning Ordning & Reda 

Initiativtagare Tillfrågad Ej möjligt Ej tillfrågad Tillfrågad  

Projekt/programledare Tillfrågad  Tillfrågad  Tillfrågad  Ej tillfrågad 

Projekt/programgrupp Tillfrågad  Ej tillfrågad Tillfrågad  Studenten 
själv  

Chef i verksamheten Tillfrågad  Tillfrågad Tillfrågad Tillfrågad  

Medarbetare i verk-
samheten 

Tillfrågad  Tillfrågad Tillfrågad  Tillfrågad 

Övriga Ej tillfrågad Tillfrågad Tillfrågad  Ej tillfrågad 

4.2.1 Ordning & Reda 
För att få ett effektivt underhåll tog LKAB i början av 2000-talet fram ett antal standardise-
rade arbetssätt vilka samlades i Underhållshandboken, som utvecklats enligt SIQ-modellen5. 
Bland dessa arbetssätt fanns ett innehållande metodiken 5S som syftar till att skapa Ordning 
& Reda i produktionsanläggningar och verkstäder såväl som på kontor och övriga lokaler. I 
                                                 

 
5 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling är ett verktyg med vars hjälp en organisation själv 
kan utvärdera och förbättra sin egen verksamhet. (SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling, 2013) 
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det dokumentet beskrevs då 5S-metodiken och ett antal kontrollpunkter, däremot inte hur ar-
betssättet skulle implementeras och bedrivas.  

I mitten på 2000-talet inleddes arbetet med Säkerheten först vilket skulle ta LKAB från en 
traditionellt risktagande ”machokultur” till en kultur där säkerhet var viktigast. Arbetet inled-
des med utbildningsinsatser för alla medarbetare och chefer i moderbolaget. Efter tre års in-
tensivt arbete hade målen för Säkerheten först inte uppnåtts. Besök ute i verksamheten vitt-
nade om att ordningen i anläggningarna var bristfällig på många håll, vilket bland annat re-
sulterade i snubbelolyckor, se statistik i Diagram 1.  

 

Diagram 1: Utvecklingen av halk-, snedtramp och snubblingsolyckor (LKAB, 2013)  

Beslut togs, under första halvåret 2009, att vidareutveckla arbetssättet för Ordning & Reda 
för att på så sätt även komma till rätta med säkerhetsfrågorna. Att arbeta mer fokuserat med 
Ordning & Reda var ett beslut från Minings ledningsgrupp. I framtagandet av det uppdate-
rade arbetssättet användes dock input från goda exempel inom företaget samt sådant arbets-
gruppen sett i samband med benchmark av andra företag. Alla beslut gällande arbetssättets 
utformning förankrades i och beslutades av Minings ledningsgrupp. Vad gäller implemente-
ringen förflyttades ansvaret nedåt i hierarkin för att uppmuntra ägandeskap. Vardera verk-
samhet implementerade arbetssättet utifrån sina förutsättningar. Således har en kombination 
av top-down och bottom-up använts som startpunkt. 

Ledningsstilen har till största del varit höggradigt samverkande för att få stöd för förändring. 
I vissa moment har det handlat om utbildning och delegering och i andra moment mer om 
samarbete eller deltagande. Målet med förändringen var att utarbeta ett standardiserat arbets-
sätt för att få bättre ordning och reda och därmed högre säkerhet, bättre kvalitet, ökad trivsel, 
minskade kostnader samt en jämn och resurssnål produktion. Detta gör att målet både handlar 
om att betona beteendeförändringar och att nå bättre resultat vad gäller produktion. 

Större delen av arbetet har handlat om att påverka processer och mekanismer som styr indivi-
dens beteende (det interpersonella subsystemet) men har även berört det kulturella och det 
politiska. Det tekniska subsystemet utvecklas främst med hjälp av andra förbättringsåtgärder 
på andra håll i verksamheten. Påverkansfaktorer som använts för att uppnå förändring inom 
dessa subsystem är utbildning av alla medarbetare och kontrollsystem för att stödja och mäta 
förändringar i beteendet. 
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Organisationen för styrning av införandet av Ordning & Reda beskrivs visuellt i Figur 10. 
Beställare av uppdraget var Produktionsdirektören och styrgruppen bestod från början av led-
ningsrepresentanter från Mining Division, Kvalitetsavdelningen samt Företagshälsovården. 
Under 2011 förändrades detta något och kom att bli Produktionssystemskommittén där repre-
sentanter från Kvalitetsavdelningen och Företagshälsovården inte längre fanns med. 

 

Figur 10: Organisationsschema för implementering av Ordning & Reda 

Den ursprungliga arbetsgruppen bestod av chefen för avdelningen Produktionsteknik (PT), 
medarbetare från arbetsplatsen Produktionsteknik Metoder (PTM), en representant från linje-
verksamheten i Svappavaara (PMS) samt kvalitetsutvecklare från Avdelningen för totalkvali-
tet (TQT). Programledare (att likställa med projektledare) var en av medarbetarna från PTM, 
vilken också deltog på styrgruppsmöten. Medarbetarna från PTM samt kvalitetsutvecklarna 
fungerade som handledare och ansvarade för att stödja införandet i nära samarbete med linje-
verksamheten. Två medarbetare från PTM arbetade med Ordning & Reda i stort sett 100 % 
av sin arbetstid under perioden september 2009 till december 2012. 

I januari 2011 togs beslut om att även införa Ordning & Reda-koordinatorer på varje sektion 
som skulle vara representanter från linjeverksamheten med extra kunskaper i Ordning & 
Reda-arbetet och länken mellan handledarna och linjeverksamheten. Rollen som koordinator 
skulle ske parallellt med det övriga linjearbetet. Beslutet tolkades olika vilket gjorde att några 
sektioner hade flera koordinatorer, några hade en och några hade ingen koordinator. En av-
delning, Produktion Norra (gruvan i Kiruna), avdelade en resurs på heltid som koordinator. 
Under denna tid tog också chefen för sektionen PTM över programledarskapet och kvalitets-
utvecklarna avslutade sitt handledarskap. Under andra halvan av 2011 och hela 2012 har re-
surser i form av konsulter från Ydimer Management AB också arbetat som koordinatorer och 
administratörer. 

Utan att göra en egentlig strategisk analys sattes implementeringstiden efter utvecklingen av 
det uppdaterade arbetssättet ursprungligen till nio månader. Denna tidplan visade sig vara 
väldigt optimistisk och förlängdes i omgångar. Även om läget vad gäller till exempel snub-

Beställare 
Produktionsdirektör 

Arbetsgrupp Koordinatorer Linjeverksamheten 

Styrgrupp 
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belolyckor, vilka kopplades till brister i ordning och reda, var prekärt förelåg dock inget kris-
läge för företagets existens, därför kunde också implementeringstiden förlängas. 

Programmet initierades under 2009 och avslutades 31 december 2012, en sammanlagd tid av 
3,5 år. När programmet avslutades hade dock ett antal sektioner implementeringsaktiviteter 
kvar att genomföra. 

Förändringen kring arbetssättet för Ordning & Reda genomfördes på bred front inom företa-
get. Hela Mining Division som utgör omkring 75 % av koncernen skulle börja arbeta enligt 
det. Vad gäller förändringsdjupet handlade det mer om en nyriktning som inte inbegriper nå-
gon fundamental omprövning av företagets antaganden. Upplägget på förändringsprogram-
met innebar att verksamheten kunde anpassa sin implementering efter verksamheten och att 
det slutliga arbetssättet också var anpassat till just deras verksamhet. 

Varje verksamhetsdel har behov att bevara vissa arbetssätt och rutiner, varför implemente-
rings-programmet och arbetssättet också tog hänsyn till detta. Handledarna poängterade att 
ordning och reda inte är något nytt och att detta arbetssätt inte skulle medföra några radikala 
förändringar på arbetsplatsen utan att det utgick från att förbättra det som redan fanns. 

Förändringarna inom Ordning & Reda har till stor del varit mindre, inkrementella, föränd-
ringar i verksamheten. Till det har de flesta ledare förmåga att hantera dessa förändringar. 
Begränsningen kan dock sitta i att det pågår många förändringsinitiativ parallellt och att de 
ordinarie arbetsuppgifterna alltjämt ska lösas utan möjlighet till avlastning. Krav ställdes från 
en hög nivå i hierarkin samtidigt som första och andra linjens chefer inte fick det stöd som 
behövdes från kravställarna. Till en början var delar av arbetsgruppen ovana vid att leda 
verksamheten genom denna typ av förändring, men byggde erfarenhet efter hand. När delar 
av arbetsgruppen byttes ut fick erfarenhetsbyggandet påbörjas igen. 

Målgruppen bestod av ungefär 75 % av koncernens medarbetare vilket rör sig om ca 3000-
3500 personer (vissa organisationsförändringar under tidens gång har gjort att antalet medar-
betare har varierat). Alla kostnader som uppstod genom arbetet med Ordning & Reda skulle 
bekostas av linjeverksamheten från deras egen ordinarie budget. Inga extra resurser ute i lin-
jen tillsattes. 

I en så pass stor organisation skiljer sig medvetenheten över behovet av förändring mycket. 
Inom vissa delar var man redan mycket bra på att hålla Ordning & Reda och att arbeta struk-
turerat medan man på andra håll arbetade mer ostrukturerat. Dock kunde båda typerna ha en 
låg medvetenhet av förändringsbehovet. Andra verksamheter var mycket medvetna över att 
de borde göra något, men visste inte hur och hade inte ork att genomdriva dessa förändringar. 
Det fanns också organisationer som var helt ointresserade av detta arbetssätt och duckade el-
ler stretade emot länge. Introduktionen som hölls för alla medarbetare i inledningen syftade 
till att belysa behovet av förändring för att öka den medvetenheten. 

Arbetsgruppen har inte innehaft någon formell makt och har inte kunnat tvinga någon till för-
ändring utan har arbetat som ett slags ”hjälp till självhjälp” på begäran. Budskapet från led-
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ningen har inte varit entydigt vilket ibland tolkats som att implementeringen av Ordning & 
Reda inte ansetts vara viktigt från ledningshåll. 

Under den tiden har uppföljning av implementeringen haft olika takt. I framtagandet träffades 
programledaren och styrgruppen minst en gång per månad och detta fortsatte en bit in i im-
plementeringsfasen. När styrgruppens sammansättning förändrades, förändrades även takten 
på uppföljning direkt till styrgruppen och blev glesare. Däremot sattes en månadsrapport in så 
alla avdelningschefer som utgjorde styrgrupp fick en månatlig rapport över hur arbetet med 
Ordning & Reda fortskred i deras verksamhet. Arbetsgruppen hade i början gemensamma 
möten ca två gånger per månad och under 2011 intensifierades dessa möten till en gång per 
vecka fram till implementeringens avslut vid årsskiftet 2012-2013. 

Den ursprungliga programledaren har en lång bakgrund inom företaget och hade de senaste 
åren arbetat som kvalitetsutvecklare och inom underhållsmetodutveckling vilket borgade för 
god kompetens inom området. I början fanns också några kvalitetsutvecklare med i arbets-
gruppen.  

Arbetet med Ordning & Reda är personberoende. Respektive chef har olika engagemang och 
når därför också olika resultat. Programmet för implementering av arbetssättet för Ordning & 
Reda upplevs som ett sidoskott och är inget som första linjens chefer brinner för, vilket gör 
det svårt att driva framåt. För arbetet ute i linjen väljs medarbetarna inte efter kompetens utan 
den som för tillfället finns tillgänglig blir den som väljs ut för uppgiften. (Respondent4, 2013) 

Ledningen har i omgångar talat om hur viktigt arbetet med Ordning & Reda är, men kanske 
inte lika tydligt visat det i handling. I vissa fall har delar av ledningen upplevts ha en ganska 
oengagerad hållning. Troligen hade implementeringen av Ordning & Reda mått bra av några 
fler resurser för att kunna ge det stöd ute i verksamheten som behövs för att genomdriva för-
ändringar. 

Ute i linjen har den extra arbetsbelastningen implementeringen av arbetssättet medfört varit 
försumbar. Det var också ett av kraven på arbetssättet. Däremot krävs det en viss insats av re-
spektive chef för att få arbetet att gå framåt. Medarbetarna har ibland varit passiva och oen-
gagerade till en början, men där arbetet kommit igång på ett bra sätt föds ett engagemang som 
driver arbetet vidare. 

4.2.2 Säkerheten först 
Informationen om Säkerheten Först kommer från en intervju med en av nyckelpersonerna i 
arbetet. 

Under 2005 tog koncernledningen på LKAB beslutet att arbeta mer fokuserat med säkerhet 
då de upplevde att det fanns möjlighet att bli ännu bättre inom arbetsmiljöområdet. Tekniskt 
hade LKAB byggt bort och utvecklat det som ansågs gå att göra – nu återstod att arbeta med 
de mjuka frågorna – de som rör beteenden, värderingar och attityder. Kontakt togs med stif-
telsen Det Norske Veritas (DNV) och industriföretaget DuPont, vilka fick beskriva hur de 
skulle ha valt att gå vidare med detta arbete. Koncernledningen och Förvaltningsgruppen, be-
stående av chefer från produktion och företagshälsovården samt fackliga representanter, gick 
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på DuPonts linje då de fokuserade på de mjuka frågorna, samtidigt som de tryckte hårt på 
ledningens engagemang. De var inte villiga att ta på sig uppdraget om de inte tydligt kände 
ledningens engagemang. 

Programmet för Säkerheten Först lades upp på en tidshorisont av ca tio år. Efter ett års plane-
ring genomfördes under 1,5-2 år en massiv utbildningsinsats i hela moderbolaget. Nu, efter 
sju års arbete, planeras Säkerheten Först-arbetet på en 4-årshorisont. Förvaltningsgruppen 
gjorde tillsammans med DuPont ett antal nulägeskartläggningar de första två åren. Under 
2012 gjordes tre nulägeskartläggningar genom enkätundersökningar och intervjuer. En själv-
skattningsmodell har också tagits fram vilken verksamheterna själva kan fylla i för att se sin 
egen utveckling. I nuläget arbetas för att ta fram en bättre uppföljningsmodell. Implemente-
ringen och förvaltningen har innehållit några viktiga milstolpar; 

• Att genomföra alla utbildningar 
• Att ta fram alla erforderliga dokument 
• Att ta fram ett regelverk 
• Att arbeta med värderingar 
• Att ta fram ett utvecklingsprogram 
• Att inleda arbetet ”Säkerhetskulturen” 

Många utvärderingar och uppföljningar har gjorts. Aktivitetsmålen har uppfyllts (planerade 
aktiviteter har utförts) men resultatmålen har inte riktigt nått de förväntade resultaten. 

HRH (Företagshälsovården) är de som ansvarar för förvaltning och utveckling av Säkerheten 
först. Där finns det sju arbetsmiljöutvecklare (en per avdelning i Mining Division) som är 
närmast verksamheten, tre verksamhetsutvecklare som utvecklar programmet samt arbetar 
med struktur, koncept och metoder. Facket har representanter med och både Skyddskommit-
tén och Arbetsmiljökommittén följer upp arbetet. Mining Division har också en egen pro-
gramchef för Säkerheten Först. Gränsen och ansvarsfördelningen mellan HRH:s grupp och 
Mining Divisions egen är otydlig. 

Förvaltningsgruppen som fanns de första fem åren låg på rätt nivå, var resultatinriktade och 
hade rätt personer med rätt kompetens med. Arbetade utfördes metodiskt enligt det färdiga 
program som köptes från DuPont. Programmet medgav ändå ett visst mått av flexibilitet. Ar-
betet med Säkerheten först har varit uthålligt, vilket till viss del beror på att högsta ledningen 
från start har visat sitt engagemang genom att verkligen ha fokus på säkerhetsfrågor och ge-
nom att tilldela resurser för att genomföra aktiviteterna i programmet. Däremot är det svårare 
att få samma engagemang från sektionschef och nedåt. 

Projektet togs emot positivt från början, men vissa aktiviteter, som till exempel säkerhetsrun-
dor, ifrågasätts. HRH inser att de borde ha förklarat syftet bättre från början, men generellt 
har medarbetarna fortfarande en positiv inställning till säkerhetsarbetet och har tagit det till 
sig. Däremot hörs både frågor och kritik kring uttrycket ”Säkerheten först” då en del kritiskt 
menar att produktionen ändå går först samtidigt som andra menar att säkerhet visst är viktigt 
– men produktionen måste gå först. 
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Arbetet med programmet för Säkerheten först innebär en annorlunda struktur och ett annat 
arbetssätt, vilket till viss del kan medföra extraarbete efter implementeringen. 

4.2.3 Målnedbrytning 
Förändringsinitiativet Målnedbrytning innebär en sammanvägd bedömning av implemente-
ringen av det nya sättet att göra verksamhetsplaner (nedan även kallat ”Målnedbrytning 
LKAB”) och det nya sättet att genomföra medarbetarsamtal på (vilket så småningom kom att 
heta ”Prestationsutvecklingsprocessen”) inom LKAB. Informationen kommer från projekt-
planer, projektrapporter samt intervjuer med projektledarna för Målnedbrytning LKAB re-
spektive Löneprocess och lönestruktur PTK. 

Projektet ”Målnedbrytning LKAB” hade till uppdrag att ta fram och implementera en gemen-
sam arbetsmodell för verksamhetsplanering och målnedbrytning från LKABs affärsidé och 
vision, via strategi och övergripande mål, till kommunicerbara och mätbara mål på arbets-
platsnivå. Projektet ”Löneprocess och lönestruktur PTK” hade till uppdrag att parallellt med 
verksamhetsplaneringen utifrån ett partsammansatt arbete i projektform mellan LKAB och 
PTK-facken, gemensamt ta fram en förbättrad löneprocess/prestationsprocess. Syftet med 
projektet var att bryta ned målen till individnivå och att driva och utveckla goda prestationer 
utifrån den fastställda verksamhetsplanen. 

Den gemensamma målsättningen var att alla medarbetare inte bara ska känna till LKAB:s och 
sin egen verksamhets mål, utan också vara aktiva och därmed känna ansvar för att genomföra 
de verksamhetsplaner som tas fram. Förhoppningen var att detta i sin tur skulle skapa en 
större motivation och arbetsglädje och därmed en ännu större kraft i genomförandet av den 
strategiska planen. 

I det första skedet har implementeringen av Prestationsutvecklingen skett i de svenska verk-
samheterna inklusive dotterbolag och LKAB Norge AS. Projektet påbörjades 2011-01-01 och 
fas 1 avslutades 2012-02-28 enligt tidplan. 

1. Projektstart  2010-01 
2. Framtagande av projektplan 2011-01 
3. Startmöte i Projektgruppen 2011-02 
4. Studier av befintliga system 2011-02—2011-04 

4.1 Besök vid referensföretag 2011-03 
4.2 Idédiskussioner 2011-03—2011-04 

5. Delrapport till Styrgrupp 2011-05 
6. Utarbetande av förslag 2011-05—2011-09 
7. Slutrapport till Styrgrupp 2011-10 
8. Implementering och utbildning 2011-11—2011-12 
9. Projektavslut   2011-12 
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Uppföljning av Prestationsutvecklingsprocessen sker löpande under året av HRC på nedan-
stående punkter;  

- Uppföljning av närvaro på utbildningar  
- Uppföljning av genomförda prestationsutvecklingssamtal  
- Uppföljning på Feedback till min chef  
- Uppföljning av dokumentering i PA-webben  
- Uppföljning av halvårsutvärdering  
- Uppföljning av genomförande av lönedialog  

Planeringen av projektet gjordes under ca 2 månader februari-mars 2011. Implementeringen 
av ”Målnedbrytning LKAB” drevs sedan som projekt i ett år helt enligt plan. Översiktliga 
milstolpar i projektet har varit att utföra benchmark, hitta rätt modell för LKAB, implemen-
tera modellen i en pilotgrupp, utvärdera pilotgruppens arbete, utbilda alla chefer och imple-
mentera modellen. 

 

Figur 11. Organisationsschema för Målnedbrytning 

Beställare: Personaldirektören 

Styrgrupp: Personaldirektör (Ordförande), produktionsdirektör, enhetschef Group Control, 
avtalschef samt representanter från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Styrgruppen 
sammanträdde ca 1ggr/månad, beroende på i vilken fas projektet befinner sig i tidplanen. Pro-
jektgruppen upplever att styrgruppen hade en bra sammansättning och erforderlig kompetens. 
Styrgruppsmöten hölls varannan månad och projektgruppen hade möten varannan vecka in-
ledningsvis, senare en gång per månad. Tidplanen, handledarnas arbete samt utbildningarna 
har följts upp och verksamheten har också fått frågan om hur detta kan följas upp ute hos 
dem. 

Projektgrupp: Projektledare från Human Resources Avtal, sektionschef Human Resources 
Avtal, avtalschef Human Resources, avdelningschef Group Control, sektionschef Infrastruk-
tur Kiruna, sektionschef Anrikningsverk Malmberget, sektionschef Lastning samt represen-

Styrgrupp 

Projektgrupp 
Verksamhetsplanering 

Projektgrupp 
Prestationsutveckling 

Konsulter Handledare 
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tanter från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Projektgruppen sammanträdde ca 1 
ggr/vecka, beroende på i vilken fas projektet befann sig i. Projektet hade ett tydligt mål och 
en relativt kort tidsfrist vilket gjorde att projektet drevs resultatinriktat med ett metodiskt till-
vägagångssätt. En visuell beskrivning av organisationen återfinns i Figur 11. 

I linjeverksamheten upplevs Målnedbrytningens två delar, Verksamhetsplanering och Prestat-
ionsutvecklingsprocessen, inte alltid höra ihop. Uppföljning av verksamhetsplanering sker på 
olika sätt i olika verksamheter. Vissa verksamheter följer upp planen månadsvis medan andra 
inte har tittat på den igen sedan framtagandet. Ingen utvärdering av arbetssättet är gjord på 
medarbetare utan personalansvar. (Respondent8, 2013) 

En enkät har gått ut till alla chefer inom moderbolag och logistik för att ta del av deras upple-
velse och åsikter kring arbetet. De utvärderingar som är gjorda visar att förväntat resultat har 
uppnåtts. Fram till 2012-02-28 har ca 930 st chefer och medarbetare genomgått utbildningen i 
Prestationsutveckling av totalt ca 1050 tjänstemän. Intresset för prestationsutveckling på 
LKAB har varit stort. 

Medarbetarna i verksamheten känner att de har kompetens att utföra aktiviteterna som tas 
fram i verksamhetsplaneringen men upplever att det brister i tid att utföra dessa. Handledaren 
som stödjer linjeverksamheten i framtagandet av verksamhetsplanen har en viktig roll och 
dennes inblandning kan färga resultatet, vilket kan vara både till för- och nackdel i olika av-
seenden. På sina håll i verksamheten upplevs arbetssättet för verksamhetsplanering vara väl-
digt toppstyrt då alla ska följa samma arbetssätt oavsett förutsättningar och tidigare arbete i 
frågan. Medarbetarnas engagemang grusas då tid för att utföra aktiviteterna ej allokeras, vil-
ket gör att projektet ej tas emot på ett bra sätt. (Respondent8, 2013) 

Arbetsbelastningen för chefer och medarbetare i linjen har inte ökat. Verksamhetsplaner har 
gjorts tidigare, bara på andra sätt. Detta gör att det inte medför något extraarbete i linjeverk-
samheten. 

4.2.4 Processoptimering KUJ 
Bakgrundsinformationen om förändringsinitiativet kommer från projektdokumentation samt 
intervjuer av projektledare och medlemmar i projektgruppen. LKAB:s långsiktiga mål är att 
kunna producera 37 miljoner ton per år. På grund av de nya förstärkningsrutinerna i gruvan 
samt att den nya spårnivån ska tas i drift finns ett behov av att se över vad som kan göras för 
att förbättra kapaciteten i gruvan. I projektet Processoptimering KUJ ingick att se över alla 
sektioner i gruvan och identifiera allt som försvårar produktionen samt att ta fram förbätt-
ringsförslag tillsammans med respektive sektionsansvarig. Målsättningen med projektet var 
att hjälpa och bistå produktionsorganisationen i KUJ att uppnå och om möjligt överträffa 
produktionsmålet för 2012, som var 28 miljoner ton. 

Arbetet i projektet gick ut på att observera alla yrkesgrupper som arbetar i gruvan genom att 
följa med olika operatörer under ett skift på alla arbetsplatser för att förstå hur arbetet går till 
och hur det skall gå när det utförs på ett optimalt sätt. Detta skulle bygga en förståelse för 
varför problem inträffar, vad som händer när det inträffar problem och hur ofta det händer 
samt konsekvenser i tid och förlorad produktion. Projektet sammanställde alla observationer 
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och presenterade det för ledningen och operatörerna i workshops, för att bereda möjlighet att 
rätta till eventuella missförstånd. 

Projektet startade efter två månaders planering i oktober 2011 och beräknades pågå till okto-
ber 2012, enligt underlag från den konsult som anlitats. I skrivande stund (maj 2013) har pro-
jektet varit igång i drygt 18 månader och till halvårsskiftet 2013 avvecklas projektet troligen. 
Det blir en sammanlagd projekttid på omkring 20 månader. Den förlängda projekttiden beror 
på att den kontinuerliga uppföljningen och stödet till verksamheten i sitt arbete tar längre tid 
än beräknat (Klemo, 2013). Tidplanen följdes upp tills den inte höll längre (efter ca 2 måna-
der), sedan förändrades den så mycket att den förkastades (Respondent6, 2013).  

Arbetet genomfördes sektionsvis, därför ses start och färdigställande av varje sektions aktivi-
tetsplan som milstolpar. Detta har tagit olika lång tid för alla sektioner och ingen sektion är 
helt klar ännu. Att få igång veckomötena har varit ännu en milstolpe. Efter varje etapp som är 
färdigställs skulle en aktivitetsrapport lämnas till respektive sektionsansvarig inom utsatt tid.  

Respondent6 gör gällande att det inte blev samma tryck i genomförandet för de sektioner som 
kom efter den första eftersom projektgruppen inledde arbetet med nästa sektion innan den ti-
digare var klar. 

Uppföljning med styrgruppen, där genomgång av sektionernas handlingsplaner gjordes, har 
skett varannan månad och effektuppföljning i verksamheten har skett kontinuerligt, mer tätt i 
början och lite glesare mot slutet. Uppföljning av framtagna handlingsplaner har ej utförts. 
(Respondent1, 2013). Verksamheten har endast följt upp handlingsplanen i styrgruppen eller 
tillsammans med representant från projektgruppen, vilket har skett tre gånger på ett år 
(Respondent6, 2013). I projektet har en gemensam uppföljning av nyckeltal för daglig styr-
ning tagits fram, vilket är något som verksamheten har eller ska börja följa upp själva.  

Ingen specifik projektutvärdering är ännu gjord, Respondent6 tror dock att avdelningschefen 
och projektledaren kommer att sätta sig ner och göra det nu innan semesterperioden 2013. 
Vilka mål som ska följas upp i projektet är dock oklart (Respondent5, 2013). Delvis kommer 
projektet också att utvärderas genom det examensarbete som utförs av två studenter från 
KTH under vårterminen 2013.  

Projektteamet skulle i huvudsak driva projektet men alla i organisationen (PN) förväntades 
delta i stor omfattning. I stort sett all ledande personal inom gruvan kom också att vara invol-
verad i projektet och hjälpte till med skiftobservationer. (Respondent1, 2013) 

Beställare: Avdelningschef Gruva Kiruna 

Styrgrupp: Gruva Kirunas (PN) ledningsgrupp samt projektledaren. Styrgruppen har det yt-
tersta ansvaret för projektets genomförande och har befogenheter att ändra projektorganisat-
ion och projektets mål avseende tidplan, funktion och ekonomi. Projektledaren ansvarar för 
projektets genomförande samt har befogenheter att genomföra förändringar inom projektet 
för att säkerställa att projektets mål avseende färdigställandetid, funktion och ekonomi inne-
hålls. Samtliga aktiviteter som får en ekonomisk konsekvens skall beslutas av projektledaren 
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eller vidarebefordras till styrgrupp. Projektledaren svarar för fortlöpande ledning, planering, 
samordning, genomförande och uppföljning samt är den som inför styrgruppen har ansvaret 
för att projektet genomförs mot uppställda mål. 

Projektgrupp: Projektledaren, coach (extern konsult), medarbetare från linjen (två tidigare 
produktionschefer och en facklig representant) samt en tidigare LKAB-medarbetare som nu 
togs in som extern konsult. 

Respondent1 är osäker på huruvida styrgruppen hade rätt kompetens då denne hade liten in-
syn i styrgruppens arbete. Däremot är alla respondenter som tillfrågats om Processoptimering 
KUJ eniga om att arbetssättet var nytt även för styrgruppen. Respondent6 menar att styrgrup-
pen inte har arbetat metodiskt, då de lätt glider från det ursprungliga ämnet och blir detaljfo-
kuserade, samt att kopplingen mellan verksamhetsplan och handlingsplanerna i processopti-
meringen inte är tydlig. 

Projektgruppen har god kännedom om gruvdrift då de plockades från linjeverksamheten, men 
arbetssättet är helt nytt för gruppen. Projektledaren var innan projektet sektionschef (andra 
linjens chef) på processdelen bergtransport, två i projektgruppen hade närmast arbetat som 
produktionschefer (första linjens chef) på varsin arbetsplats inom olika processområden i 
gruvan och en projektmedlem var fackligt förtroendevald som skyddsombud i IF Metall. Som 
extra stöd användes en tidigare medarbetare på LKAB med lång och bred erfarenhet av lik-
nande arbete inom företaget. En managementkonsult fungerade som coach till projektgruppen 
under 10 månader och lärde dem det arbetssätt han själv använde hos sina kunder. Under pro-
jekttiden gick en ur gruppen på föräldraledighet och blev ersatt av en underhållsingenjör från 
gruvan. 

I projektgruppen var en av medlemmarna bra på att skapa ordning och struktur samt var den 
som ställde mycket frågor till konsulten om vad som egentligen avsågs med de för projekt-
gruppen nya termerna och kunde därigenom "försvenska" uttrycken som behövdes. Det vi-
sade sig att den fackligt förtroendevalda var en bra väg in till medarbetarna i gruvan, dels på 
grund av hans personliga egenskaper men också med bakgrund av hans förtroendeuppdrag. 

Projektledningen var resultatinriktad och arbetade metodiskt enligt det arbetssätt som 
coachen lärde ut. Arbetet var mycket strukturerat från början, men allt skulle ske utifrån verk-
samhetens förutsättningar så flexibiliteten var hög enligt projektgruppen. (Respondent1, 
2013) Respondent6 håller med om det i den bemärkelsen att tidplanen frångicks och att pro-
jektgruppen löser problem snabbt, men att de samtidigt varit ganska ”hjulspårsbundna”. Flera 
respondenter menar dock att projektgruppen inte tillät någon flexibilitet och att projektgrup-
pen inte utgick från de aktuella arbetsplatsernas behov. (Respondent5, 2013) (Respondent11, 
2013) 

En respondent anser att den fasta arbetsgruppen borde ha varit större och varit mer inarbetade 
i arbetssättet. Styrgruppen kunde också ha varit mer engagerad och ifrågasättande, de har inte 
vetat vilka resultat arbetet med processoptimering ska uppnå. (Respondent5, 2013) En re-
spondent menar också att produktionscheferna har stort ansvar och små befogenheter 
(Respondent11, 2013). 
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Styrgruppen har före och under projekttiden tydligt uttalat att målet med projektet är att nå 
produktionsplanen på 28 miljoner ton uppfordrad malm 2012 till projektledaren. En respon-
dent menar dock att ledningen (PN:s ledningsgrupp) har varit osynliga och att direktiven har 
kommit direkt från projektgruppen istället för linjevägen vilket har lett till klyftor i verksam-
heten. Vidare utvecklar respondenten att ledningen nog ser behov av förändring men att de 
inte har varit överens med metoden och projektgruppens förhållningssätt, vilket ut mot med-
arbetarna visar de att de inte är positiva till projektet. Det hade behövts mer förberedelsetid 
vilket hade medfört att ledningen kunnat bli mer insatta i arbetsmetoden och konkreta mål 
hade kunnat sättas upp. (Respondent5, 2013) Respondent6 menar att avdelningschefen borde 
ha hållit ett produktionschefsmöte under hösten 2011 för att kommunicera orsaken till föränd-
ring och förbereda första linjens chefer på det förestående arbetet på ett bättre sätt. 

LKAB:s verkställande direktör, Lars-Eric Aaro pratade om processoptimeringsprojektet på 
strategidagen vilket visar att detta är sanktionerat från högsta nivå (Respondent1, 2013). Det 
var också koncernledningen som var initiativtagare till den kartläggning som utfördes i verk-
samheten innan Processoptimering KUJ startades (Respondent6, 2013). Många har kommit 
till projektet för att göra studiebesök i syfte att lära sig mer om arbetssättet. Arbetssättet spri-
der sig i företaget och nu arbetar man med detta i förädlingsprocessen på alla orter. 
(Respondent1, 2013) 

I början av projektet möttes gruppen av oro och skepsis bland medarbetarna i verksamheten. 
Observationerna och mätningen av kalkyltid som skulle utföras jämfördes med de tidsstudier 
som gjordes under 1960-talet (UMS). Ryktet om medarbetarnas möjlighet till delaktighet 
spred sig sedan och nu har arbetssättet blivit accepterat av alla som varit delaktiga 
(Respondent1, 2013).  

Respondent 5 menar att medarbetarna har varit glada att någon äntligen lyssnat på dem ef-
tersom de fått igenom en rad förändringar som är positiva för dem, medan första linjens che-
fer känt sig överkörda och tilltryckta då de haft liten möjlighet till delaktighet i beslut. När 
projektet och projektgruppen avvecklas återstår det för produktionscheferna att infria alla 
"löften" som getts medarbetarna under projektets gång, vilket ställer en stor börda, både i 
samvete och arbetsmängd, på dessa produktionschefer (Respondent5, 2013). Det är också 
många projekt igång samtidigt som produktionscheferna ska involveras i och arbeta med vil-
ket gör att arbetsbelastningen blir så hög att engagemanget påverkas negativt (Respondent11, 
2013). Respondent6 menar att projektet inte haft tillräckligt med personella resurser, vilket 
medfört att för mycket hamnade på första linjens chefer. Tidsaspekten är, enligt responden-
ten, också en brist - däremot har pengar inte varit något bekymmer. 

Under en begränsad tid medför aktiviteterna i projektet en del extraarbete för verksamheter-
na, men efter själva implementeringen ska det inte föreligga någon ökad arbetsbelastning på 
grund av projektet och dess aktiviteter. För arbetsledningen kan det röra sig om en ökad ar-
betsbelastning på under 10 % sett till hela tiden. Ingen mätning har dock utförts 
(Respondent1, 2013). 
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Den ökade arbetsinsatsen har tagits emot lite olika runt om i verksamheten. De som varit van 
vid den typ av struktur som tagits fram i projektet har tagit emot projektet på ett bra sätt, men 
de som är ovana vid denna typ av struktur, till exempel att hålla veckomöten, har tagit det 
mer negativt. Projektgruppen har dock haft full beslutsrätt, så ingen i verksamheten kunde 
avstå detta. 

Respondenter i verksamheten anser att det har varit en tuff resa och då är det främst den psy-
kiska belastningen som påverkar mest (Respondent5, 2013). 
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5 Analys 
I detta avsnitt utförs två olika typer av analyser. För förändringsinitiativet Ordning & Reda 
utförs först en analys enligt modellen Förändringskalejdoskopet (se avsnitt 3.4.1) baserat på 
den information som insamlats i empirin (se avsnitt 4.2.1). Därefter jämförs de fyra olika för-
ändringsinitiativen med hjälp av DICE-spegeln (se bilaga A samt avsnitt 4.2). Detta för att 
urskilja eventuella mönster, skillnader och likheter mellan förändringsinitiativen samt för att 
eventuellt kunna avgöra om implementeringen av Ordning & Reda kan anses vara karaktär-
istiskt för hur LKAB arbetar med förändringar. 

5.1 Ordning & Reda-implementering genom Förändringskalejdoskopet 
Studiens empiriska material från förändringsinitiativet Ordning & Reda jämförs här mot den 
teoretiska referensramen Förändringskalejdoskopet. 

5.1.1 Analys av designval 

 

Figur 12. Förändringskalejdoskopet, tidigare beskrivet i teoriavsnittet (s. 26) 

Förändringsväg: Arbetssättet för Ordning & Reda har implementerats sakta och gradvis i 
olika steg vilket gör det till en anpassad förändring, adaption (se Figur 3). Från början hade 
det dock karaktären av rekonstruktion vilket innebär att sättet organisationen arbetar på för-
ändras anpassat, men snabbare och mer dramatiskt. Ledningens vilja att nå snabba resultat 
gjorde att tidplanen till en början var snäv. Ledningen tillät dock förlängning av tidplanen när 
det visade sig behövas, vilket möjliggjorde en inkrementell utveckling, vilket ger bättre förut-
sättningar för ett hållbart resultat över tid. Risken med att förlänga tidplanen är dock att bris-
tande uthållighet gör att initiativet rinner ut i sanden innan arbetssättet hunnit befästas.  

Startpunkt: Förändringsinitiativet har beslutats i ledningen men genomförts i linjen. Verk-
samheten är i stort sett överens med ledningen om att något behöver göras för att få bukt med 
de arbetsmiljöproblem som identifierats. Däremot kan åsiktsskillnader finnas vad gäller hur 
verksamheten ska arbeta med detta, vilket arbetsgruppen försökte ta hänsyn till i utformning-
en av arbetssättet och senare i implementeringen, i syfte att på så sätt vinna förtroende i verk-
samheten. 
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Förändringsstil: Eftersom det inte handlade om en krissituation fanns ingen anledning till en 
tvingande ledningsstil utan för att fortsätta bygga förtroende användes de höggradigt samver-
kande förändringsstilarna. Nackdelen med detta har varit att auktoriteten hos handledarna 
minskar och det är lätt för representanter i verksamheten att prioritera ned detta förändringsi-
nitiativ. 

Mål: Målet har varit att förändra beteendet hos medarbetarna för att på så sätt komma åt ar-
betsmiljöproblem. För att nå målet kan man enligt Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 39-41) 
välja att gå via förändrade attityder hos medarbetarna och på så sätt uppnå även en beteende-
förändring eller också väljs att arbeta med strukturer, till exempel organisation, för att för-
ändra beteendet och därefter attityder. Vad gäller Ordning & Reda så valdes det senare sättet 
då det tidigare blir mer komplext och troligen behöver initieras på en högre ledningsnivå för 
att få erforderlig genomslagskraft. 

Påverkansfaktorer: Eftersom detta förändringsinitiativ handlar om beteendeförändring på-
verkar det också vilka påverkansfaktorer som kan användas. Balogun & Hope Hailey (2004, 
ss. 43-46) menar att de mest lämpliga påverkansfaktorerna är organisationsstruktur (speciellt 
roller och ansvar), verksamhetsstyrning, kontrollsystem för att mäta beteendeförändringen 
och utbildning som stöd. I detta förändringsinitiativ har stort fokus legat på just ansvarsbiten 
och en uppföljning som tydligt visar var i utvecklingen respektive verksamhetsdel befinner 
sig. 

Roller: Många olika roller har agerat i detta förändringsinitiativ. Arbetet med att föra ut för-
ändringen har skett genom en funktionell delegation med visst stöd av aktuell ledningsgrupp. 
Till sin hjälp har delegationen haft stödpersoner i verksamheten. Fördelen med en funktionell 
delegation är enligt Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 49-52) att man kan ta del av expertis 
inom visst kunskapsområde och nackdelen är att delegationen kan sakna makt och helhets-
syn. I fallet med Ordning & Reda var avsaknaden av makt påtaglig medan man samtidigt 
saknade kompetens inom det beteendevetenskapliga området. 

5.1.2 Analys av organisatoriskt förändringskontext 
Tid: Balogun & Hope Haley (2004, s. 59) rekommenderar att en strategisk analys utförs för 
att avgöra vilket tidsperspektiv förändringsinitiativet bör ha. Vad gäller förändringsinitiativet 
Ordning & Reda utfördes ingen formell strategisk analys däremot hade problem identifierats 
och god ordning och reda antogs vara en del av den långsiktiga lösningen. En strategisk ana-
lys hade möjligen kunnat påvisa behovet av ett längre tidsperspektiv samt hur och med vilka 
andra processer detta förändringsinitiativ behövde samverka. 

Omfattning: En stor del av företaget omfattades av det uppdaterade arbetssättet, men föränd-
ringen var tämligen modest i sin karaktär, vilket medför en bred och ytlig förändring. Beteen-
deförändringen skulle emellertid i sin tur på längre sikt leda till förändrade attityder men detta 
var inte primärt fokus under arbetets gång. 

Bevarande: Frågan om ordning och reda ute i verksamheten visade sig vara mer känslig än 
väntat. Vissa verksamheter ansåg att deras ordning var så god att det arbetssätt som imple-
menterades var ett steg tillbaka och några tyckte att ordning och reda oförtjänt fick stort fo-
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kus. Tydligt blev att många ville hålla fast vid det arbetssätt som redan var etablerat på just 
den arbetsplatsen och i vissa fall gällde detta även materiella tillgångar. Implementeringsar-
betet fokuserades mycket på att handskas med just den här frågan, att hitta ett sätt att vinna 
förtroende och försiktigt bearbeta frågan om bevarande. Eftersom formell makt också sakna-
des hade handledarna få påverkansfaktorer att arbeta med. 

Mångfald: Frågan om mångfald har inte behandlats i någon större utsträckning. Under intro-
duktionen som är det första steget i arbetet med Ordning & Reda diskuteras emellertid sunt 
förnuft, attityder, värderingar och kultur. Där påverkar mångfalden i företaget vad som anses 
vara gott beteende och gemensamma värderingar. LKAB är förhållandevis homogent i sin 
sammansättning både vad gäller kön och etnicitet, vilket är de typer av mångfaldsfrågor som 
är lättast att bedöma. 

Förmåga: Många av främst första och andra linjens chefer (produktionschefer och sektions-
chefer) hyser ett nästan automatiskt motstånd till förändringsinitiativ på grund av att så 
många saker sker samtidigt på flera fronter och utan samordning. Detta gör att deras under-
ställda medarbetare också är skeptiska till många av initiativen i den rika floran. Då gäller det 
att gå fram försiktigt och vinna förtroende samt visa på den långsiktiga vinsten innan föränd-
ringarna inleds. 

Kapacitet: Ekonomi är ett ämne som kritiserats vad gäller arbetet med ordning och reda. 
Krav ställs på att verksamheten ska utföra aktiviteter för att få bättre ordning och i vissa fall 
implicerar detta kortsiktigt ett negativt ekonomiskt utfall för verksamheten. Alla aktiviteter 
och dess utgifter skulle rymmas i den ordinarie budgeten vilket gjorde att en del verksamheter 
fick svårt att ta sig vidare. Detta kanske inte alltid på grund av ekonomin utan även på grund 
av att en aktivitet stoppats av ekonomiska skäl vilket medfört att medarbetarnas och chefer-
nas engagemang dalat. Under två av verksamhetsåren som implementeringen av Ordning & 
Reda varit igång har en speciell Ordning & Reda-pott funnits att tillgå. Potten har dock till-
gängliggjorts under andra hälften av respektive verksamhetsår med restriktion att den ska an-
vändas innan verksamhetsårets utgång. Informationen om att dessa pengar fanns att tillgå och 
hur rutinerna kring det fungerade har också varit bristfällig. Organisationen kring implemen-
teringen av Ordning & Reda har inte haft någon insyn i hur pengarna styrts och använts utan 
det har skett från ledningshåll. 

De personella resurserna kan alltid vara fler och kan då uträtta mer, dock gäller att hitta en 
balans i antalet medarbetare som arbetar med detta. Från början bestod arbetsgruppen som 
skulle fungera som handledare ute i verksamheten av sex personer. I januari 2011 begärdes 
förstärkning från verksamheten av så kallade Ordning & Reda-koordinatorer och ett antal 
sektioner valde ut ett antal koordinatorer som fick ännu en uppgift i sin tjänst. I samma veva 
decimerades handledartruppen till två handledare som hade ansvar för implementeringen i 
hälften av verksamheten var. Detta kan tänkas vara avgörande för att tidplanen senare för-
längdes i omgångar. Under andra hälften av 2011 och fram till årsskiftet 2012-2013 användes 
upp till fyra konsulter för att agera som administratörer, koordinatorer och handledare ute i 
verksamheten. 



56 
 

Beredskap: Det skiftande behovet av förändring och den skiftande medvetenheten om beho-
vet av förändring har gjort att handledarna varit tvungna att bearbeta även denna fråga. Här 
hade ett mer utbrett stöd från avdelningscheferna kunnat underlätta. Handledarna har under-
stundom funderat på huruvida avdelningscheferna själva sett och accepterat behovet av för-
ändring.  

Kraft & makt: Då handledarna saknat den formella makten och inflytandet blir det än vikti-
gare med den högre ledningens tydliga ställningstagande och engagemang i frågan för att nå 
framgång. Styrgruppen består av ett antal ledare med teknisk bakgrund men inte fullt lika ut-
vecklad kompetens inom mjuka frågor som beteende och kultur som är viktigt inom detta 
förändringsinitiativ. 

5.2 Förändringsinitiativ på LKAB genom DICE-spegeln 
Analysen ämnar besvara huruvida resultatet av studien av implementeringen av Ordning & 
Reda är signifikant och därmed grund för generalisering för hur LKAB arbetar med föränd-
ringsprocesser. Jämförelse mellan förändringsinitiativen Ordning & Reda, Säkerheten Först, 
Processoptimering KUJ samt Målnedbrytning. 

I de genomförda intervjuerna har respondenterna avgett svar som resulterat i medelvärden av 
DICE-poäng presenterade i Tabell 8-12. Det slutliga resultatet visas i Tabell 13. Samman-
ställningen av vardera poäng från respektive respondent visas i Bilaga E.  

Den totala poängsumman kan anta värden mellan 7 och 28. Då poängsumman uppgår till 
mellan 7 och 14 poäng är sannolikheten för ett framgångsrikt genomfört projekt stor. Poäng-
summor högre än 14 men lägre än 17 innebär en förhöjd risk att projektet inte kommer att 
lyckas helt och över 17 innebär hög risk för misslyckande och strukturen bör ses över. För 
vidare förklaring av poängsättning och poängberäkning se Bilaga A. 

5.2.1 Analys av D – Varaktighet 
Säkerheten först är det förändringsinitiativ som har längst tidsperspektiv. Redan i det inle-
dande planeringsstadiet var tidshorisonten på tio år. Vad gäller Ordning & Reda var tidsper-
spektivet till en början relativt kort men förlängdes då förändringsinitiativets komplexitet 
uppfattades, därmed fick Ordning & Reda ett i sammanhanget medellångt perspektiv. Både 
Målnedbrytning och Processoptimering KUJ planerades för ett år. Målnedbrytningen höll sin 
tidplan för projektet men viss utveckling sker fortfarande efter projektavslut och Process-
optimering KUJ förlängdes med åtta månader. 

DICE-spegeln sorterar in förändringsinitiativen efter hur ofta uppföljning sker. Initiativen i 
denna studie har följts upp på liknande sätt och tämligen lika frekvent. Det går dock att ur-
skilja ett mönster där uppföljning sker mer frekvent i inledningsskedet samt under hela pro-
jekttiden för projekt som pågår under en kortare tid. Huruvida detta sker enligt plan eller om 
uppföljningar ebbar ut på grund av att annat prioriteras eller dalande engagemang kan dock 
inte avgöras i denna studie. 
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Tabell 8. DICE-poäng för D - Varaktighet 

D - Varaktighet DICE-poäng, snitt Kommentar 
Ordning & Reda 3,00 En respondent 
Säkerheten först 1,00 En respondent 
Målnedbrytning 1,33 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 2,00 Fem respondenter 
 

Av poängen i Tabell 8 kan utläsas att Säkerheten först hade de mest frekventa uppföljningar-
na och därmed har lägst poäng. Ordning & Reda har mer sällan förekommande uppföljningar 
och får därmed en hög poäng. De två initiativ med kortare tidsperspektiv hamnar mellan 
dessa först omnämnda initiativ. 

En annan reflektion gjordes vid analys av varaktighet för initiativen. Om de olika föränd-
ringsinitiativen skulle placeras in på en mycket förenklad skala mellan mjukt och hårt eller 
snarare abstrakt och konkret skulle det kunna se ut enligt Figur 13. 

 

Figur 13. Förändringsinitiativen i studien sorterade efter abstraktionsnivå 

Det vill säga att genomförande och aktiviteter vad gäller Säkerheten först upplevs som mer 
abstrakta än för de andra förändringsinitiativen. Målnedbrytning å andra sidan upplevs som 
väldigt konkret av flera respondenter. Vidare kan detta kopplas till tidsåtgången. Då verkar 
abstraktionsnivå och tidsåtgång följas åt (se Diagram 2). Vilken aspekt som är orsak och vil-
ken som är verkan är dock en analys som ligger utanför denna studie. 

Denna reflektion liknar det Ivarsson, Molin, Lishako, Wiestål & Johnsson (2013) funnit i sin 
studie av 50 leanimplementeringar, se Figur 14. Där skulle det som beskrivs i Figur 13 som 
konkret motsvaras av de operativa förbättringarna i Figur 14 och de mer abstrakta motsvarar 
de strategiska/taktiska förbättringarna. 

Målnedbrytning 

Processoptimering 
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Figur 14: Sju nivåer avseende styrning av förändringar (Ivarsson, Molin, Lishako, Wiestål, & Johnsson, 2013, s. 44) 

En av frågorna som uppstår vid granskning av Diagram 2 är på vilket sätt förändringsdesig-
nen behöver formas olika beroende på detta förhållande. Enligt Balogun & Hope Hailey 
(2004, ss. 59-61) är det svårare att motivera varför en förändring är nödvändig med ett längre 
tidsperspektiv jämfört med snabba förändringar som tvingas fram i kris. Författarna menar 
även att utbudet av påverkansfaktorer och åtgärder som kan användas beror på vilken del el-
ler vilka delar av paradigmet som avses förändras. 

 

Diagram 2. Jämförelse mellan genomförandetid och abstraktionsnivå. 
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5.2.2 Analys av I – Förmåga 
Gemensamt för alla fyra initiativ är att de olika styrgrupperna utgörs av medlemmar ur led-
ningsgrupper på olika håll och olika nivåer inom LKAB, oavsett karaktär på förändringsini-
tiativet. För Säkerheten först köptes ett helt koncept in av ett företag som specialiserat sig 
inom området, vilket kan borga för att tillbörlig kompetens finns i projektet. Liknande tillvä-
gagångssätt användes i arbetet med verksamhetsplanering i förändringsinitiativet Målned-
brytning. Där använde projektgruppen efter benchmarking ett konsultföretag som kompetens-
säkring i arbetet. Även Processoptimering KUJ har följt den inslagna vägen och använt sig av 
en konsult som coach under de första 10 månaderna för att lära sig arbetssättet genom prak-
tiskt arbete. I Ordning & Reda användes också konsulter, men här mer för att avlasta arbets-
bördan än för att säkra viss kompetens. 

Några respondenter har svarat på projektgruppens förmåga och några har svarat på verksam-
hetens förmåga och då studien visar på att båda förmågorna krävs för en lyckad implemente-
ring har ingen skillnad på dessa två aspekter gjorts i analysen. Vad gäller förmågan i linje-
verksamheten så är det tidsaspekten och det faktum att det är många initiativ igång samtidigt 
som inte verkar sammanlänkade som kommer upp och belyses som svårigheter. Den enda re-
spondenten för Ordning & Reda påtalade just detta och därmed fick initiativet en hög poäng i 
rak motsats till Säkerheten först där respondenten är en av nyckelpersonerna i förändringsini-
tiativet. 

Projektgruppernas makt och inflytande kan sägas variera. Säkerheten först och Målnedbryt-
ning verkar på en företagsövergripande nivå medan Ordning & Reda-implementeringen i 
stort sett har skett inom en av divisionerna på företaget och Processoptimering KUJ på en av-
delning (för en övergripande bild av ledningsstruktur, se Figur 15). 
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Figur 15. Ledningsstruktur på moderbolaget LKAB. 

Tabell 9. DICE-poäng för Förmåga 

I - Förmåga DICE-poäng, snitt Kommentar 
Ordning & Reda 4,00 En respondent 
Säkerheten först 1,00 En respondent 
Målnedbrytning 2,33 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 2,50 Fem respondenter 
 

Ordning & Reda och Säkerheten först placerar sig vid vardera ytterlighet på DICE-skalan när 
det gäller analysaspekten förmåga, men då resultatet baseras på endast en respondent vardera 
är det svårt att uttolka något specifikt för detta. Målnedbrytning och Processoptimering KUJ 
lägger sig båda omkring medel och här kommer resultatet ur ett medelvärde för tre respektive 
fyra respondenter. Se Tabell 9. 

5.2.3 Analys av C – Engagemang 
Vad gäller Ordning & Reda kan engagemanget förbättras genom att understödja beslut med 
en övergripande struktur och resurser för att möjliggöra att linjeverksamheterna kan arbeta 
med detta på ett effektivt sätt. Engagemanget från sektionschef och nedåt upplevs bra medan 
engagemanget från avdelningschef och uppåt upplevs svalt. Precis tvärtom är det enligt re-
spondenterna för Säkerheten först. Där ser nyckelpersonerna ett högt engagemang från den 
högre ledningen medan de inte ser samma grad av engagemang från sektionschef och nedåt. 

Moderbolaget 
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VD 
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(P) 

Produktionsdirektör 
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norra (PN) 
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t.ex. GC och HR 



61 
 

Både Målnedbrytning och Processoptimering KUJ har värderat ledningens engagemang som 
högt. Se Tabell 10. 

Tabell 10. DICE-poäng för Engagemang, ledning 

C1 - Engagemang,  
ledning 

DICE-poäng, snitt Kommentar 

Ordning & Reda 2,00 En respondent 
Säkerheten först 2,00 En respondent 
Målnedbrytning 1,00 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 1,50 Fem respondenter 
 

Medarbetarnas engagemang är också viktigt för fortlevnaden av förändringen. Här är resulta-
tet generellt något lägre än för ledningens engagemang, men det är inte någon avgörande 
skillnad. Respondenterna som på något sätt deltagit i projektet Målnedbrytning upplever ett 
mycket högt engagemang bland medarbetarna medan en respondent starkt invänt mot arbets-
sättet och sättet det implementerats och utförts på. 

Tabell 11. DICE-poäng för Engagemang, medarbetare 

C2 - Engagemang,  
medarbetare 

DICE-poäng, snitt Kommentar 

Ordning & Reda 2,00 En respondent 
Säkerheten först 2,00 En respondent 
Målnedbrytning 1,67 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 2,00 Fem respondenter 
 

Målnedbrytning är den som får bästa poängen vad gäller medarbetarnas engagemang, de 
andra tre samlas kring 2 poäng. Se Tabell 11. 

5.2.4 Analys av E – Arbetsbelastning 
Skepsis kring förändringsinitiativ generellt väcks bland annat på grund av att arbetsmängden 
förväntas öka. Därför finns det också med som en aspekt i DICE-spegeln. Precis som vad gäl-
ler förmåga svarar respondenterna här ur olika synvinklar. Generellt kan ett mönster urskiljas 
där projektgruppsmedlemmar anser att arbetsbelastningen inte ökar nämnvärt medan repre-
sentanter från linjeverksamheten tycker att den ökar något eller betydande. 

Tabell 12. DICE-poäng för Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning DICE-poäng, snitt Kommentar 
Ordning & Reda 3,00 En respondent 
Säkerheten först 1,00 En respondent 
Målnedbrytning 1,67 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 1,75 Fem respondenter 
 

Nyckelpersonen från Säkerheten först upplever inte att arbetsbelastningen i linjeverksamhet-
en ökar desto mer efter införandet av Säkerheten först, medan representanten från linjeverk-
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samheten upplever att det krävs en stor arbetsmängd för att klara av arbetet med Ordning & 
Reda på ett bra sätt. Både Målnedbrytning och Processoptimering KUJ placerar sig mellan de 
tidigare nämnda. Se Tabell 12. 

5.2.5 Analys av DICE 
När poängen räknas samman enligt formeln DICE-poäng = D + 2xI + 2xC1 + C2 + E i Ta-
bell 13 får Ordning & Reda ett resultat över 17 vilket utgör en hög risk att projektet miss-
lyckas och strukturen behöver ses över. De tre andra förändringsinitiativen hamnar i spannet 
mellan 7 och 14 poäng vilket innebär att sannolikheten för ett framgångsrikt genomfört pro-
jekt är stor.  

Tabell 13. Total DICE-poäng 

DICE Total DICE-poäng, snitt Kommentar 
Ordning & Reda 20,00 En respondent 
Säkerheten först 10,00 En respondent 
Målnedbrytning 11,33 Tre respondenter 
Processoptimering KUJ 13,75 Fem respondenter 
 

De aspekter som främst bidrar till Ordning & Redas höga totalpoäng är I och C1, det vill säga 
Förmåga och Ledningens engagemang. 
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6 Resultat 
Att ta fram och implementera arbetssättet för Ordning & Reda har initierats och drivits i Mi-
ning Division. De som lett arbetet till största del tillhör en stabsfunktion inom divisionen och 
upplevs inte ha innehaft tillräckligt inflytande i beslutsprocesserna kring implementeringen. 
Gruppen har haft möjlighet att bereda beslutsunderlag, men inte att ta de formella besluten. 
Till en början såg implementeringen ut att vara lätt att genomföra men efterhand insågs att 
detta handlade om en beteendeförändring som var mer komplex. Detta nya sätt att se på Ord-
ning & Reda vann inte riktigt stöd hos divisionsledningen utan de såg fortfarande detta som 
en enkel uppgift som borde vara klar rätt snabbt. Ute bland första linjens chefer i verksamhet-
en sågs arbetssättet för Ordning & Reda sällan som en möjlighet att arbeta med ständiga för-
bättringar utan mer som ännu en rond som ska utföras som genererar ännu fler uppgifter på 
den redan långa att-göra-listan. Detta är inget som ökar engagemanget för att arbeta med 
dessa frågor och kan vara en av anledningarna att tidplanen fått förlängas flera gånger och 
faktiskt inte ännu är helt avslutat. Den höga siffran i DICE-spegeln tyder också på detta. 

 

Figur 16. Kalejdoskop med analysutfall 

När implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda jämförs med Förändringskalejdo-
skopet visar analysen att två av faktorerna i designval utgör möjliga förbättringar, det vill 
säga uppfyller till viss del uppställda kriterier, två uppfyller mestadels kriterier och två över-
träffar kriterierna). Det skulle kunna tyda på att implementeringen var ganska balanserad, 
men hade kunnat stärkas vad gäller förändringsstil och roller. När fokus flyttas till den yttre 
ringen, organisatoriskt förändringskontext, uppfyller ingen av faktorerna väl de uppställda 
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kriterierna i det teoretiska ramverket, tre är uppfyller kriterierna och uppfyller dem till viss 
del. 

När arbetet med Säkerheten först inleddes startade arbetet högt upp i hierarkin och hela före-
taget involverades tidigt. Tidsperspektivet var förhållandevis långt redan från början för sju år 
sedan och idag har utveckling och förvaltning av Säkerheten först en framförhållning på om-
kring fyra år. Att köpa in ett färdigt koncept som anpassades efter företagets förutsättningar 
verkar ha varit en framgångsfaktor eftersom Säkerheten först är ett av de mest uthålliga för-
ändringsinitiativen på LKAB. Attityden till säkerhet har också förändrats påtagligt i positiv 
riktning under de år som gått sedan Säkerheten först initierades. 

Anmärkningar från revisorer drev på behovet av en tydligare och gemensam process för mål-
nedbrytning, samtidigt fanns en ambition från HR att utveckla prestationsutvecklingsproces-
sen till något som alla följer och även få till en tydligare koppling mellan prestation och lön. 
Resultatet har blivit att LKAB nu har ett arbetssätt och en struktur för att bryta ner verksam-
hetsmålen och att det finns en röd tråd genom hela verksamheten, dessutom bryts dessa mål 
ned i personliga mål för de PTK-anslutna medarbetarna. Således ska det nu finnas en kopp-
ling ända från ägarens mål och krav ned till den enskilde medarbetaren. Dock har det inte 
funnits en gemensam struktur för att följa upp verksamhetsmålen och aktiviteterna under 
verksamhetsåret, vilket kan göra att verksamhetsplanen blir en så kallad skrivbordsprodukt 
som endast plockas fram en gång per år. Prestationsutvecklingsprocessen har dock innehållit 
en sådan uppföljning. Projektet utförde inledningsvis en benchmark på en mängd olika före-
tag för att se hur de arbetade med målnedbrytning och blev också rekommenderade att an-
vända sig av ett visst konsultföretag som stöd i arbetet. Projekttiden för framtagande, utbild-
ning och implementering sattes till ett år och de två delprojekten samarbetade och vardera 
projektledare ingick som projektmedlem i det andra projektet för att säkerställa samordning-
en. Intervjuerna i denna studie visar på att denna koppling ändå inte är tydlig för alla. Pro-
jektet har hållit högt tempo och varit mycket resultatfokuserat på grund av det. Att projektets 
styrgrupp var delar av koncernledningen och projektledarna tillhörde varsin central stabs-
funktion har stärkt både förmåga att genomdriva projektet och engagemanget ute i verksam-
heten. 

Processoptimering KUJ är det förändringsinitiativ i studien som haft den minsta omfattningen 
organisatoriskt. Initiativet gäller endast en avdelning inom Mining Division, dock är det den 
största avdelningen med omkring 700 medarbetare. Beställare är avdelningschefen, vilken 
också är ordförande i styrgruppen. Varken styrgrupp eller projektgrupp hade erfarenhet av 
denna typ av arbete vilket gjorde att de till stor del fick förlita sig på konsultens erfarenhet. 
Därigenom blev det också inledningsvis en del förvecklingar då styrgrupp och projektgrupp 
inte kunde se vart detta skulle bära samtidigt som konsulten inte hade kunskap om rådande 
kultur och struktur på LKAB och avdelningen PN. Detta kantstötte engagemanget från de 
som skulle utverka de handlingsplaner som togs fram som resultat av projektet. 

Genom denna studie blev behovet av samordning av olika initiativ och att någon form av 
struktur för förändringsarbete behövs som stöd för ledarskapet i verksamheten tydligt. LKAB 
är ett tekniktungt företag som håller sig väl med och också driver teknikutvecklingen framåt. 
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Däremot har områden som inte rör teknik inte utvecklats i samma utsträckning. Därav drivs 
förändringsinitiativen många gånger enligt traditionellt stuprörstänk och spretar sedan när de 
implementeras ute i verksamheten, vilket gör att de inte blir det stöd som efterfrågas. 

Att utgå från ett holistiskt synsätt för att sammanlänka och samarbeta kring de olika initiati-
ven inom företaget är något som kraftigt kan förbättra processernas utfall och arbetssituation-
en för framför allt cheferna i verksamheten. Det är tillämpningen av nya arbetssätt som driver 
en förändring av kulturen vilket Jeffrey K. Liker på Plans Master Meeting i april 2013 ut-
tryckte så här: 

”It’s easier to act your way to a new way of thinking than to think 
your way to a new way of acting.”  Jeffrey K. Liker 

Implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda och 5S kan ej anses vara karaktäristiskt 
för förändringsarbete på LKAB när det jämförs med de andra tre förändringsinitiativen. Två 
av initiativen har beslutats av koncernledningen och två längre ner i hierarkin. Två har pågått 
under en relativt kort tid medan två har längre perspektiv. Detta skulle kunna vara en del av 
svaret på varför initiativen haft olika genomslagskraft och nått olika resultat. 

6.1 Rekommendation 
Sett till analysen av Ordning & Reda genom Förändringskalejdoskopet uppdagas ett behov av 
att arbeta med förändringsstil och roller i förändringsarbetet, samt faktorerna tid, bevarande, 
kapacitet, beredskap och kraft/makt. Då flera av intervjuerna tyder på att det är svårt att se 
den röda tråden och den sammanhållande kraften och tankesättet bakom förändringsinitiati-
ven rekommenderas LKAB att ta ett holistiskt helhetsgrepp över utvecklingsarbetet och sy-
nen på företagets olika processer. Att skapa en struktur, innehållande administrativa hjälpme-
del såväl som utbildning och träning för alla medarbetare i olika roller, för det fortsatta arbe-
tet kan vara en framgångsfaktor. 

Båda förändringsmodellerna har varit tämligen lätta att arbeta med och fungerar väl både när 
det gäller att planera för förändringsarbetet och att utvärdera det i efterhand. Att lägga mer 
fokus på planering och utvärdering gör att LKAB ökar möjligheten att vara en lärande orga-
nisation. 
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7 Diskussion och slutsats 
5S är en metodik inom Lean-filosofin, men för att vara Lean krävs beslut på en högre nivå, 
med en mycket större omfattning samt uthålligt och engagerat arbete. Att använda verktyg 
som kan kopplas till Lean är inte fel, men det ska enligt referenslitteraturen mer till för att 
lyckas. I tanken är steget mellan en filosofi och en religion inte långt. Fortsätter tankarna en-
ligt den analogin blir VD:n koncernens andlige ledare och koncernledningen måste dela tron 
på filosofin för att den ska bli verklighet. 

Arbetet med denna studie har varit mycket lärorik och det som överraskade mest var mötet 
med respondenterna vid intervjuerna. Att få ta del av deras åsikter och upplevelser har gett en 
större insikt i hur en medarbetare i förändring agerar och reagerar. En del valda sanningar har 
bekräftats medan andra har förkastats. 

En reflektion författaren gjort under intervjuerna är ett förtydligande av att samma informat-
ion upplevs på olika sätt hos varje individ. En liknelse till det skulle kunna vara att informat-
ionen är att ”bollen är blå”. Person A ser förfärat på den blå bollen (och ser drömmen om en 
röd boll gå i kras) medan person B njuter av att äntligen få leka med en blå boll. Person C 
suckar och fattar i sin tur inte alls varför de överhuvudtaget ska ha en boll, enligt denne var 
det viktigare att byta ut kaffekopparna i fikarummet. 

Som exempel pekar Balogun & Hope Hailey (2004, ss. 43-46) på att förändring av värdering-
ar kräver intensiv kommunikation, utbildning, träning samt insatser för personlig utveckling. 
Detta väcker en tanke om att studera detta samband och möjlighet till lärdomar vidare. 

7.1 Utvärdering av reliabilitet och validitet 
Den här studien har pågått under en relativt lång tid för att kopplas till ett examensarbete. Då 
författaren dessutom själv arbetat med Ordning & Reda som projektmedlem och som handle-
dare har bias inte helt kunnat undvikas när det gäller analysen av det förändringsinitiativet. 
För att stärka validiteten valdes att utgå från modeller för att insamla, strukturera och analy-
sera empirin. Detta tillsammans med att flera datainsamlingsmetoder använts gör att be-
greppsvaliditeten anses tillförlitlig. De intervjuade respondenterna har också fått granska det 
som tagits upp från intervjuerna. Då respondenterna anonymiserats är transparensen inte full-
ständig, men studien kan återupprepas med samma struktur och nya respondenter. 

Även intervjuerna kring de övriga förändringsinitiativen färgas av tidigare information om 
och upplevelser av dessa. Författaren kände alla respondenter utom en sedan tidigare och ur-
valet av respondenter är till viss del också valt på dessa grunder samt utifrån deras olika roller 
i förändringsinitiativen. Ett utskick via e-post gjordes till ett antal tilltänkta respondenter och 
de som tackade ja planerades in. Vilka initiativ de skulle kunna tänkas svara på var till viss 
del kända. För två av förändringsinitiativen har intervjuer endast utförts med en respondent 
vardera, vilket är för lite för att säkerställa studiens inre validitet. Studien kan ses som en för-
studie till en studie med fler respondenter för att säkra den yttre validiteten och möjliggöra 
generalisering. 
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7.2 Studiens bidrag till akademin och LKAB 
Studien medför en sammanföring av flera olika teorier för att belysa problemet från olika 
håll. Det finns ofta ett spektrum av teorier som beskriver och förklarar ett fenomen på olika 
sätt. Detta arbete ämnar att utifrån ett teoretiskt ramverk göra empiriska jämförelser inom 
processindustrin för att studera möjligheter att förbättra förutsättningar för framgångsrikt för-
ändringsarbete.  

Något författarna poängterar är att det tar tid för medarbetarna att förändra sitt beteende och 
ännu längre att förändra attityder och tankesätt, därför är det i realiteten få revolutionära för-
ändringar som genomförs (Balogun & Hope Hailey, 2004, ss. 21-23). I detta fall medför stu-
dien inte något nytt tillbaka till akademin, men bekräftar det som beskrivs i den teoretiska re-
ferensramen.  

Vad gäller bidraget till LKAB kan denna studie ses som en förstudie till en större studie för 
att ta fram en generell struktur som kan användas vid förändringsarbete på LKAB. 

7.3 Fortsatt arbete 
Nästa steg i att utveckla företagets sätt att leda förändring skulle kunna vara att utforma en 
generell struktur som kan användas vid förändringsarbete på LKAB. En översiktlig arbets-
gång skulle kunna vara; 

1. Fortsätt göra intervjuer, med DICE-spegeln som instrument, på olika hierarkiska ni-
våer inom olika delar av företaget för att skapa en ännu bredare bild av hur medarbe-
tarna upplever förändringsarbete och hur de anser att det kan förbättras. 

2. Sammanställ och analysera intervjuerna. 
3. Ta fram en mall, likt en projektstruktur, med angreppssätt enligt ständiga förbättringar 

(t.ex. PDCA - förbättringshjulet), Förändringskalejdoskopet och DICE. Förbättrings-
hjulet är grundstrukturen, förändringskalejdoskopet används främst i planeringsstadiet 
(P) och DICE-spegeln används som analysinstrument både i Analysera (A) och Kon-
trollera (C). 

4. Prova strukturen (pilotstudie). 
5. Ta fram ett generellt utbildnings- och träningsprogram med inbyggd flexibilitet som 

kan anpassas efter respektive förändringsinitiativ. 
6. Gör programmet känt som ett bra stöd till verksamheten. 
7. Använd programmet varje gång något ska implementeras eller förändras. 
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A. DICE-spegeln 
B. Analysprotokoll, designval 
C. Analysprotokoll, organisatoriskt förändringskontext 
D. Analysprotokoll, DICE-spegeln 
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Bilaga A: DICE-spegeln 

D 

Duration Varaktighet  
Utförs uppföljning av projektet regelbundet? Om projektet tar mer än två månader att fullfölja, vilken är 
den genomsnittliga tiden mellan uppföljningarna? 
 8 veckor eller mindre 1 
 8 till 16 veckor  2 
 16 till 32 veckor 3 
 mer än 32 veckor 4 

    

I 

Integrity Förmåga  
Vilken förmåga har teamledaren? Hur stark är teammedlemmarnas kompetens och motivation? Har de 
tillräckligt med tid att lägga på förändringsinitiativet? 
 Projektledaren är mycket erfaren och respekterad. Medlemmarna i tea-

met är väl kvalificerade för uppdraget och brukar genomföra sina åtagan-
den enligt tidplan. De kommer att anslå minst halvtid till projektet. 

1 

 Det finns vissa brister i jämförelse med beskrivningen ovan. 2 
 Det är inte fullt så illa som i beskrivningen nedan. 3 
 Projektledaren är oerfaren, medlemmarna i teamet är valda på andra kri-

terier än kompetens för denna uppgift, det finns risk att de kommer att 
prioritera andra åtaganden. 

4 

    

C 

Commitment Engagemang  
C1 Ledningens engagemang  
Kommunicerar ledande befattningshavare regelbundet orsaken till förändring och vikten av dess fram-
gång? Är budskapet övertygande? Är budskapet konsekvent både i högsta ledningen och över tid? Har 
ledningen anslagit tillräckligt med resurser till förändringsarbetet? 
 Ledningen har i ord och handling – på ett övertygande sätt - visat att pro-

jektet är viktigt och att man anslagit tillräckliga resurser. 
1 

 Delar av ledningen ger en ganska neutral, oengagerad hållning. 2 
 Hela ledningen ger en ganska neutral, oengagerad hållning. 3 
 Ledningen ger inte intryck av att projektet är viktigt. 4 
   
C2 Berörda medarbetares engagemang  
Förstår medarbetarna som påverkas mest orsaken till förändringen och anser de att det är värt insatsen? 
Är de entusiastiska och stödjande eller oroliga och obstruktiva? 
 Medarbetare som är berörda av projektet är införstådda med motiven för 

att genomföra det, de anser att målet är viktigt och är entusiastiska och 
stödjande för arbetet. 

1 

 Berörda medarbetare tycker att projektet är OK, men inte mer än så. 2 
 Berörda medarbetare bryr sig inte. Några tycker att insatsen är onödig. 3 
 Det finns ett motstånd bland medarbetarna. Det finns t.o.m. några som 

är beredda att lägga krokben för projektet om de får möjlighet. 
4 

    

E 

Effort Arbetsbelastning  
Hur stor del utgör den förhöjda arbetsbelastningen gentemot den ordinarie? Läggs den ytterligare arbets-
belastningen på en redan tung arbetsbörda? Har medarbetarna starkt protesterat mot den ökade arbets-
belastningen? 
 För berörda medarbetare innebär projektet en extra belastning utöver 

det ordinarie arbetet som är högst 10 %. 
1 

 Den extra belastningen bedöms vara 10-20 %. 2 
 Den extra belastningen bedöms vara 20-40 %. 3 
 Den extra belastningen kommer att vara mer än 40 %. 4 
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Resultat 

Av de fem faktorerna väger två dubbelt så tungt som de övriga, det gäller teamets förmåga 
och ledningens engagemang. Detta ledare till ”formeln” för DICE-poängen: 

DICE-poäng = D + 2xI + 2xC1 + C2 + E 

Poängsumman kan anta värden mellan 7 och 28. Då poängsumman uppgår till mellan 7 och 
14 poäng är sannolikheten för ett framgångsrikt genomfört projekt stor. Poängsummor högre 
än 14 men lägre än 17 innebär en förhöjd risk att projektet inte kommer att lyckas helt och 
över 17 innebär hög risk för misslyckande och strukturen bör ses över. 

Summeringstabell 

Varaktighet (D) Förmåga (I) Ledningens enga-
gemang (C1) 

Berörda medarbe-
tares engagemang 
(C2) 

Arbetsbelastning 
(E) 

     

Summa 
x 2 =  x 2 =   
  

 

Värdena från värderingsmallen på föregående sida förs in i rutorna med tjockare kantlinje. 
Värdena för I respektive C2 gångras med 2 i rutorna nedanför. Slutligen summeras värdena i 
de ljusgrå rutorna och skrivs in i den mörkgrå rutan. 
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Bilaga B: Analysprotokoll, designval 

Analys av design-
val 

Teori Empiri Analys 

Förändringsväg • Evolution 
• Adaption 
• Revolution 
• Rekonstruktion 

Kan vara nödvändigt att 
genomföra en möjliggör-
ande nyriktningsfas innan 
en långsiktig transforme-
ring inleds.  
Kan vara nödvändigt att 
efter en transformell för-
ändring inleda en adaptiv 
förändring för att befästa 
att förändringarna blivit 
rotade i hela organisation-
en. 

 

Arbetssättet för Ordning & 
Reda har implementerats 
sakta och gradvis i olika 
steg vilket gör det till en 
anpassad förändring, ad-
aption. Från början hade 
det dock karaktären av re-
konstruktion.  

Ledningens vilja att nå 
snabba resultat gjorde att 
tidplanen till en början var 
tight. Ledningen tillät dock 
förlängning av tidplanen 
när det visade sig behövas, 
vilket möjliggjorde en in-
krementell utveckling, vil-
ket ger bättre förutsätt-
ningar för ett hållbart re-
sultat över tid. Risken är 
dock att bristande uthållig-
het gör att initiativet rinner 
ut i sanden innan arbets-
sättet hunnit befästas. 

Förändringens 
startpunkt 

• Top-down 
• Bottom-up 

En kombination av top-
down och bottom-up har 
använts. 
Initierat från ledningen 
(Minings ledningsgrupp). 
Alla beslut gällande arbets-
sättets utformning har för-
ankrats och tagits av Mi-
nings ledningsgrupp.  
Input från goda exempel 
inom företaget har inhäm-
tats. Ansvaret för imple-
menteringen förflyttades 
nedåt i hierarkin för att 
uppmuntra ägandeskap.  

Förändringsinitiativet har 
beslutats i ledningen men 
genomförts i linjen. Verk-
samheten är i stort sett 
överens med ledningen om 
att något behöver göras för 
att få bukt med de arbets-
miljöproblem som identifi-
erats. Däremot kan diskre-
pans finnas vad gäller hur 
verksamheten ska arbeta 
med detta, men det för-
sökte arbetsgruppen ta 
hänsyn till i utformningen 
av arbetssättet och senare i 
implementeringen, i syfte 
att på så sätt vinna förtro-
ende i verksamheten. 

Förändringsstil • Utbildning & dele-
gering 

• Samarbete 
• Deltagande 
• Ledande 
• Tvingande 

Ledningsstilen har till 
största del varit höggradigt 
samverkande för att få stöd 
för förändring. I vissa mo-
ment har det handlat om 
utbildning och delegering 
och i andra moment mer 
om samarbete eller delta-
gande. 

Eftersom det inte handlade 
om en krissituation fanns 
ingen anledning till en 
tvingande ledningsstil utan 
för att fortsätta bygga för-
troende användes de 
höggradigt samverkande 
förändringsstilarna. Nack-
delen med detta har varit 
att auktoriteten hos hand-
ledarna minskar och det är 
lätt för representanter i 
verksamheten att prioritera 
ned detta förändringsini-
tiativ. 

Förändringens mål • Ändra värderingar 
• Beteende-

Målet med förändringen 
var att utarbeta ett stan-

Målet har varit att förändra 
beteendet hos medarbe-
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förändringar 
• Resultatmål 

dardiserat arbetssätt för att 
få bättre ordning och reda 
och därmed högre säker-
het, bättre kvalitet, ökad 
trivsel, minskade kostnader 
samt en jämn och resurs-
snål produktion. Detta gör 
att målet både handlar om 
att betona beteendeför-
ändringar och att nå bättre 
resultat vad gäller produkt-
ion. 

tarna för att på så sätt 
komma åt arbetsmiljöpro-
blem. För att nå målet kan 
man enligt Balogun & Hope 
Hailey (2004, ss. 39-41) 
välja att gå via förändrade 
attityder hos medarbetarna 
och på så sätt uppnå även 
en beteendeförändring el-
ler också väljs att arbeta 
med strukturer, till exem-
pel organisation, för att 
förändra beteendet och 
därefter attityder. Vad gäl-
ler Ordning & Reda så val-
des det senare sättet då 
det tidigare blir mer kom-
plext och troligen behöver 
initieras på en högre led-
ningsnivå för att få erfor-
derlig genomslagskraft. 

Förändringens på-
verkansfaktorer 

• Prestanda-
mätningar 

• Mål 
• Organisations-

struktur 
• Verksamhets-

styrning 
• Kontrollsystem 
• Utbildning 
• Kommunikation 
• Träning 
• Personlig utveckl-

ing 

Påverkan av processer och 
mekanismer inom det in-
terpersonella subsystemet, 
har även berört det kultu-
rella och det politiska. På-
verkansfaktorer som an-
vänts för att uppnå föränd-
ring inom dessa subsystem 
är utbildning av alla med-
arbetare och kontrollsy-
stem för att stödja och 
mäta förändringar i bete-
endet. 

Beteendeförändring -> 
mest lämpliga påverkans-
faktorerna: organisations-
struktur (speciellt roller och 
ansvar), verksamhetsstyr-
ning, kontrollsystem för att 
mäta beteendeförändring-
en och utbildning som stöd. 
Stort fokus på ansvar och 
uppföljning av utvecklings-
nivå. 

Förändringens rol-
ler 

• Ledarskap 
• Externa konsulter 
• Förändringsteam 
• Funktionell dele-

gation 

Beställare: Produktionsdi-
rektören Styrgrupp: repre-
sentanter från Mining Di-
visions, Kvalitetsavdelning-
ens samt Företagshälso-
vårdens ledningsgrupper. 
Senare Minings lednings-
grupp. 
Arbetsgrupp: chefen för 
avdelningen PT, medarbe-
tare från PTM, en repre-
sentant från linjeverksam-
heten samt två kvalitetsut-
vecklare. Programledare: 
en av medarbetarna från 
PTM (deltog på styrgrupp-
smöten), ersattes senare av 
sektionschefen för PTM.  
Handledare: PTM-
medarbetare samt till en 
början också kvalitetsut-
vecklarna, vilka skulle 

Många olika roller har age-
rat i detta förändringsini-
tiativ. Arbetet med att föra 
ut förändringen har skett 
genom en funktionell dele-
gation med visst stöd av 
aktuell ledningsgrupp. Till 
sin hjälp har delegationen 
haft stödpersoner i verk-
samheten. Fördelen med 
en funktionell delegation är 
att man kan ta del av ex-
pertis inom visst kunskaps-
område och nackdelen är 
att delegationen kan sakna 
makt och helhetssyn. I fal-
let med Ordning & Reda var 
avsaknaden av makt påtag-
lig medan man samtidigt 
saknade kompetens inom 
det beteendevetenskapliga 
området. 
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stödja införandet i linje-
verksamheten.  
Ordning & Reda-
koordinatorer: represen-
tanter från linjeverksam-
heten med extra kunskaper 
i Ordning & Reda-arbetet, 
fungerar som länken mel-
lan handledare och linje-
verksamheten.  
Konsulter: Under andra 
halvan av 2011 och hela 
2012 har konsulter också 
arbetat som koordinatorer 
och administratörer. 
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Bilaga C: Analysprotokoll, organisatoriskt förändringskontext 

Analys av organisa-
toriskt förändrings-
kontext 

Teori Empiri Analys 

Tid • Snabb förän-
dring i kris 

• Långsiktig strat-
egisk utveckling 

Ingen strategisk analys ut-
förd. Implementeringstiden 
sattes ursprungligen till nio 
månader. 
Inget krisläge förelåg. 
Sammanlagd tid: 3,5 år, 
men då återstår ett antal 
implementeringsaktiviteter 

Balogun & Hope Haley 
(2004, s. 59) rekommende-
rar att en strategisk analys 
utförs för att avgöra vilket 
tisdperspektiv förändrings-
initiativet bör ha. Vad gäller 
förändringsinitiativet Ord-
ning & Reda utfördes ingen 
formell strategisk analys 
däremot hade problem 
identifierats och god ord-
ning och reda antogs vara 
en del av den långsiktiga 
lösningen. En strategisk 
analys hade möjligen kun-
nat påvisa behovet av ett 
längre tidsperspektiv samt 
hur och med vilka andra 
processer detta föränd-
ringsinitiativ behövde sam-
verka. 

Omfattning • Bredd 
• Djup 

Ca 75 % av koncernen om-
fattades. 
En nyriktning som inte in-
begriper någon fundamen-
tal omprövning av företa-
gets antaganden. 

En stor del av företaget 
omfattades av det uppda-
terade arbetssättet, men 
förändringen var tämligen 
modest i sin karaktär, vilket 
medför en bred och ytlig 
förändring. Beteendeför-
ändringen skulle emellertid 
i sin tur leda till förändrade 
attityder men detta var inte 
primärt fokus under arbe-
tets gång. 

Bevarande • Praxis 
• Materiella till-

gångar 
• Immateriella till-

gångar 

Både implementerings-
programmet och arbetssät-
tet tar hänsyn till att varje 
verksamhetsdel har behov 
att bevara vissa arbetssätt 
och rutiner. Arbetssättet 
medför inga radikala för-
ändringar i linjeverksam-
heten. 

Frågan om ordning och 
reda ute i verksamheten 
visade sig vara mer känslig 
än väntat. Vissa verksam-
heter ansåg att deras ord-
ning var så god att det ar-
betssätt som implemente-
rades var ett steg tillbaka 
och några tyckte att ord-
ning och reda oförtjänt fick 
stort fokus. Tydligt blev att 
många ville hålla fast vid 
det arbetssätt som redan 
var etablerat på just den 
arbetsplatsen och i vissa 
fall gällde detta även mate-
riella tillgångar. Implemen-
teringsarbetet fokuserades 
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mycket på att handskas 
med just den här frågan, 
att hitta ett sätt att vinna 
förtroende och försiktigt 
bearbeta frågan om beva-
rande. Eftersom formell 
makt också saknades hade 
handledarna få påverkans-
faktorer att arbeta med. 

Mångfald • Uniformitet eller 
mångfald 

• Påverkan på 
medarbetarnas 
lojalitet och en-
gagemang 

• Öka eller minska 
graden av mång-
fald 

Verksamheternas mångfald 
varierar kraftigt. Tradition-
ellt har gruvbranschen till 
allra största del bestått av 
män, men under den sen-
aste tiden har detta föränd-
rats kraftigt. Vad gäller kul-
turell mångfald är LKAB 
tämligen homogena, få 
medarbetare inom moder-
bolaget härstammar från 
länder utanför Norden. 
Inget fokus har dock lagts 
på mångfald under imple-
menteringen, däremot sker 
förändringar som kan på-
verka medarbetarnas lojali-
tet och engagemang. 

Frågan om mångfald har 
inte behandlats i någon 
större utsträckning. Under 
introduktionen som är det 
första steget i arbetet med 
Ordning & Reda diskuteras 
emellertid sunt förnuft, at-
tityder, värderingar och 
kultur. Där påverkar mång-
falden i företaget vad som 
anses vara gott beteende 
och gemensamma värde-
ringar. LKAB är förhållan-
devis homogent i sin sam-
mansättning både vad gäl-
ler kön och etnicitet, vilket 
är de typer av mångfalds-
frågor som är lättast att 
bedöma. 

Förmåga • Vilja till anpass-
ning 

• Erfarenhet och 
struktur i organi-
sationen (dyna-
misk förmåga) 

Små, inkrementella, för-
ändringar vilket gör att le-
darna har förmåga att han-
tera dessa förändringar. 
Begränsas dock av att 
många förändringsinitiativ 
pågår parallellt.  
Krav ställs från en hög hie-
rarkisk nivå utan att även 
ge erforderligt stöd till 
första och andra linjens 
chefer. 
Arbetsgruppen ovana vid 
att leda verksamheten i 
denna typ av förändring, 
byggde erfarenhet efter 
hand.  

Många av främst första och 
andra linjens chefer (pro-
duktionschefer och sekt-
ionschefer) hyser ett näst-
an automatiskt motstånd 
till förändringsinitiativ på 
grund av att så många sa-
ker sker samtidigt på flera 
fronter utan samordning. 
Detta gör att deras under-
ställda medarbetare också 
är skeptiska till många av 
initiativen i den rika floran. 
Precis som vad gäller beva-
rande gäller det då att gå 
fram försiktigt och vinna 
förtroende samt visa på 
den långsiktiga vinsten in-
nan förändringarna inleds. 

Kapacitet Resurser 
• Tid 
• Ekonomi 
• Personella 

Två heltidstjänster under 
3,5 år för implementering 
av arbetssätt hos 3000-
3500 medarbetare.  
Alla kostnader som upp-
stod genom arbetet med 
Ordning & Reda skulle be-
kostas av linjeverksamhet-
en från ordinarie budget. 

De personella resurserna 
kan alltid vara fler och kan 
då uträtta mer, dock gäller 
att hitta en balans i antalet 
medarbetare som arbetar 
med detta. Från början be-
stod arbetsgruppen som 
skulle fungera som handle-
dare ute i verksamheten av 
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sex personer. I januari 2011 
begärdes förstärkning från 
verksamheten av så kallade 
Ordning & Reda-
koordinatorer och ett antal 
sektioner valde ut ett antal 
koordinatorer som fick 
ännu en uppgift i sin tjänst. 
I samma veva decimerades 
handledartruppen till två 
handledare som hade an-
svar för implementeringen i 
hälften av verksamheten 
var. Detta kan tänkas vara 
avgörande för att tidplanen 
senare förlängdes i om-
gångar. Under andra hälf-
ten av 2011 och fram till 
årsskiftet 2012-2013 an-
vändes upp till fyra konsul-
ter för att agera som admi-
nistratörer, koordinatorer 
och handledare ute i verk-
samheten. 

Beredskap • Medvetenhet 
• Engagemang 

Olika grad av medvetenhet 
inom organisationen. Vissa 
verksamheter redan mogna 
medan andra inte alls såg 
behovet. 
En del verksamheter var 
mycket medvetna över be-
hovet men visste inte hur 
de skulle gå tillväga. Några 
organisationer var helt oin-
tresserade och duckade 
eller stretade emot. Intro-
duktionen som hölls för alla 
medarbetare i inledningen 
syftade till att belysa beho-
vet av förändring för att 
öka den medvetenheten. 

Det skiftande behovet av 
förändring och den skif-
tande medvetenheten om 
behovet av förändring har 
gjort att handledarna varit 
tvungna att bearbeta även 
denna fråga. Här hade ett 
mer utbrett stöd från av-
delningscheferna kunnat 
underlätta. Handledarna 
har understundom funde-
rat på huruvida avdelnings-
cheferna själva sett och ac-
cepterat behovet av för-
ändring. 

Kraft & makt Viktiga 
• Aktörer 
• Avdelningar 
• Individer 

Arbetsgruppen har inte in-
nehaft någon formell makt 
utan har arbetat som ett 
slags ”hjälp till självhjälp”. 
Budskapet från ledningen 
har inte varit entydigt vilket 
ibland tolkats som att im-
plementeringen av Ordning 
& Reda inte ansetts vara 
viktigt från ledningshåll. 

Då handledarna saknat den 
formella makten och infly-
tandet blir det än viktigare 
med den högre ledningens 
tydliga ställningstagande 
och engagemang i frågan 
för att nå framgång. 
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Bilaga D: Analysprotokoll, DICE-spegeln 

Analys av föränd-
ringsinitiativ med 
DICE-spegeln 

Ordning & Reda Säkerheten först Målnedbrytning Processoptimering 
KUJ 

D – Duration, varak-
tighet 

Pågått i ca 3,5 år.  
I början träffades 
programledaren 
och styrgruppen 
minst 1 gg/mån 
sedan glesare och 
ersattes till viss 
del av en månads-
rapport. 
Arbetsgruppen 
hade i början upp-
följningsmöten 2 
ggr/mån och se-
nare 1 gg/v. 
Upplevs som ett 
sidoskott. 

Tidshorisont ca 10 
år.  
Planering 1 år. 
Massiv utbildnings-
insats 1,5-2 år.  
Nu år 7. 
Plan 4 år framåt. 
Nulägeskartlägg-
ningar utförda un-
der de första 2 
åren. 2012 gjordes 
3 st nulägeskart-
läggningar. Själv-
skattningsmodell 
finns för verksam-
heternas egen upp-
följning. 
Aktivitetsmålen har 
uppfyllts men resul-
tatmålen har inte 
riktigt nått de för-
väntade resultaten. 

Påbörjades 2011-
01-01.  
Planeringen febru-
ari-mars 2011. 
Fas 1 avslutades 
2012-02-28 enligt 
plan. 
Uppföljning sker 
löpande under året 
av HRC. 
Översiktliga mil-
stolpar: benchmark, 
modell, pilot, ut-
värdera, utbilda, 
implementera. 
Styrgruppsmöten 6 
ggr/år. Projekt-
gruppsmöten 2 
ggr/mån, senare 1 
gg/mån.  
Enkät till chefer. 
Tidplanen, handle-
darnas arbete samt 
utbildningarna följs 
upp. 
Förväntat resultat 
har uppnåtts. 
Målnedbrytningens 
två delar upplevs 
inte alltid höra 
ihop.  
Utvärdering ej ut-
förd på medarbe-
tare utan personal-
ansvar. 

Planering 2 mån. 
Start: oktober 2011 
Beräknas pågå 1 år. 
Avvecklas efter 20 
mån. 
Start och färdigstäl-
lande av vardera 
sektions aktivitets-
plan utgör milstol-
par.  
Ingen sektion helt 
klar ännu.  
Aktivitetsrapport 
efter varje färdig-
ställd etapp (har ej 
skett). 
Uppföljning med 
styrgruppen 6 
ggr/år. Vilka mål 
som ska följas upp i 
projektet är oklart. 
Effektuppföljning i 
verksamheten kon-
tinuerligt, dock ej 
av framtagna hand-
lingsplaner.  
Projektet utvärde-
ras genom exa-
mensarbete.  

I – Integrity, för-
måga 

Lång bakgrund 
inom företaget. 
God kompetens 
inom området. 
Styrgruppen tek-
nisk bakgrund 
men kanske 
mindre kompe-
tens inom bete-
ende och kultur. 
I linjen väljs den 
som för tillfället 
finns tillgänglig 
för uppgiften. 

Förvaltning och ut-
veckling centralt. 7 
st arbetsmiljö-
utvecklare, 3 st 
verksamhets-
utvecklare.  
Facket represente-
ras och både 
Skyddskommittén 
och Arbetsmiljö-
kommittén följer 
upp arbetet.  
Mining Division har 
egen programchef. 
Gräns och ansvars-
fördelning mellan 

Beställare: Perso-
naldirektören 
Styrgrupp: Höga 
chefer samt fackliga 
representanter, 
upplevs som en bra 
sammansättning 
och erforderlig 
kompetens. 
Styrgruppsmöte 
1ggr/mån. 
Projektgrupp: Pro-
jektledare från HR, 
sektionschefer samt 
fackliga represen-
tanter. 

Beställare: Avdel-
ningschef. 
Styrgrupp: PN:s 
ledningsgrupp samt 
projektledaren. 
Respondenterna 
osäkra på styrgrup-
pens kompetens i 
frågan, vet däremot 
att arbetssättet var 
nytt för styrgrup-
pen. Kunde ha varit 
mer engagerad och 
ifrågasättande, en-
ligt respondent. 
Projektgrupp: Pro-
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HRH:s grupp och 
Mining Divisions 
grupp är otydlig. 
Förvaltningsgrupp 
rätt sammansatt. 
Arbetade metodiskt 
enligt färdigt pro-
gram. 

Projektgruppsmöte 
1 ggr/v.  
Tydligt mål, relativt 
kort tidsfrist -> re-
sultatinriktat och 
metodiskt. 
Medarbetarna i 
verksamheten kän-
ner att de har kom-
petens att utföra 
aktiviteterna som 
tas fram i verksam-
hetsplaneringen 
men upplever att 
det brister i tid att 
utföra dessa. Hand-
ledaren har en vik-
tig roll och dennes 
inblandning kan 
färga resultatet. 

jektledaren, coach, 
3 medarbetare från 
PN samt en tidigare 
medarbetare. 
Projektgruppen har 
god kännedom om 
gruvdrift men ar-
betssättet är helt 
nytt. Många i PN 
deltog. Projektleda-
ren tidigare sekt-
ionschef inom PN. 
Coach deltog i 10 
månader. 
Projektledningen 
resultatinriktad och 
metodisk, arbetade 
strukturerat med 
hög flexibilitet. 
Detta motsägs av 
flera respondenter. 
Projektgruppen 
borde ha varit 
större och mer in-
arbetade i arbets-
sättet. Projektgrup-
pen full beslutsrätt, 
ingen kunde avstå. 
Produktionschefer-
na har stort ansvar 
och små befogen-
heter, enligt re-
spondent. 

C – Committment, 
engagemang (led-
ning) 

Ledningen talar 
om hur viktigt ar-
betet är, men vi-
sar inte lika tyd-
ligt. Delar av led-
ningen upplevs ha 
en ganska oenga-
gerad hållning. 
Fler resurser hade 
kunnat ge efter-
frågat stöd i lin-
jen. 

Arbetet uthålligt. 
Högsta ledningen 
visar engagemang. 
Ej samma engage-
mang från sektions-
chef och nedåt. 

Intresset stort 
(PUP). 

Tydligt uttalat mål. 
Respondenter me-
nar att PN:s led-
ningsgrupp varit 
osynliga, direktiven 
har kommit från 
projektgruppen, 
vilket har lett till 
klyftor i verksam-
heten. Ledningen 
ser behov av för-
ändring men är inte 
överens med meto-
den och projekt-
gruppens förhåll-
ningssätt, enligt re-
spondent. Mer för-
beredelsetid hade 
medfört att led-
ningen varit insatta 
i arbetsmetoden 
och konkreta mål 
hade kunnat sättas 
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upp. 
Många har studerat 
projektet, arbets-
sättet sprider sig i 
företaget. 

C – Committment, 
engagemang (med-
arbetare) 

Medarbetarna 
initialt passiva och 
oengagerade, 
men engagerade 
efter hand. Re-
spektive chef i lin-
jen har olika en-
gagemang och når 
olika resultat. 

Projektet togs emot 
positivt från början, 
men vissa aktivite-
ter ifrågasätts. 
Kritik finns kring 
uttrycket ”Säker-
heten först”. 

Upplevs ibland vara 
väldigt toppstyrt (V-
plan).  
Engagemang grusas 
pga tidsbrist (V-
plan). 

Möttes i början av 
oro och skepsis 
bland medarbetar-
na. Ryktet om med-
arbetarnas möjlig-
het till delaktighet 
spred sig sedan och 
arbetssättet är nu 
accepterat av alla 
som varit delaktiga.  
Medarbetarna blivit 
lyssnade på. Pro-
duktionschefer 
känner sig över-
körda och tilltryckta 
då de haft liten 
möjlighet till delak-
tighet i beslut. Nu 
återstår det för 
produktionschefer-
na att infria alla 
"löften" som getts 
medarbetarna. 
Många projekt 
igång samtidigt gör 
att arbetsbelast-
ningen blir så hög 
att engagemanget 
påverkas negativt. 

E – Effort, arbetsbe-
lastning 

Extra arbetsbe-
lastningen för-
sumbar. Däremot 
krävs det en viss 
insats av respek-
tive chef för att få 
snurr på arbetet. 

Arbetet innebär en 
annorlunda struktur 
och arbetssätt, vil-
ket till viss del kan 
medföra extraar-
bete efter imple-
menteringen. 

Arbetsbelastningen 
har inte ökat. 

Aktiviteterna med-
för en del extraar-
bete, men inte efter 
implementeringen. 
För arbetsledningen 
ca +10 %.  
Ingen mätning har 
utförts. 
Ökad arbetsinsats 
tagits emot olika; 
van vid struktur - 
positiva, ovana vid 
denna typ av struk-
tur – negativa. Re-
spondenter anser 
att det har varit 
tufft psykiskt. 

Medelresultat 20 
(1 resp.) 

10 
(1 resp) 

11,33 
(3 resp) 

13,67 
(4 resp) 
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Bilaga E: Sammanställning DICE-poäng 

 


