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I KORTHET 
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2  
LKAB är världens andra största producent 
av järnmalmspellets  

30  
Bolag inom  
LKAB-koncernen 

4 224  
Totalt cirka 4 500 anställda 

27,0 Mt 
Levererade 24,2 miljoner  
ton järnmalmsprodukter 2016. 

16,3 Mdkr 
Omsättning 16,2 miljarder kronor 2016 

Europa 
LKAB är Europas största järnmalmsproducent  
och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% 
av all järnmalm inom EU.  

100% 
LKAB är till 100 procent ett statligt ägt bolag 
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Vår vision är att av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest 
mervärde och därmed vara ledande inom våra utvalda marknadssegment  
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VÅRA VERKSAMHETSORTER 



VÅRA DOTTERBOLAG KOMPLETTERAR 
AFFÄRSVERKSAMHETEN 

•  Förädling och försäljning av industrimineraler 
•  Högeffektiva borrsystem 
•  Berg- och verkstadstjänster 
•  Tillverkning av sprängmedel 
•  Järnvägstransporter 
•  Fastigheter 
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VÅRA VÄRDERINGAR ”ENA” 
-visar vägen för hur vi ska agera i olika situationer. 
 



VI SKA FORTSÄTTA DRIVA TILLVÄXT 
•  Volymer 
•  Fokus på pellets 
•  Nya gruvor ska leverera rågods  

till pelletsverken 
•  Gå djupare ner i gruvorna ökad risk 

för markdeformationer. Samhällen 
som måste flyttas. 
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Leveäniemi 
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MALMBERGET 



TEKNIK- OCH PROCESSUTVECKLING 
Teknik- och 

Processutveckling (T) 

Prospektering (TX) 
 

Gruvteknik (TG) 
 

Produktionsutveckling 
(TP) 

 

Process- och 
produktutveckling (TF) 

 

IT (TI) 
 

HR 
Projektportfölj 

 

Ekonomi 

Åsa Sundqvist 

P-O Fjällborg 

Externa projekt: Kent Tano 
LKAB37: Jan-Ivan Johansson 

Peter Söderman 

Lars Malmgren Jan Lundgren Susanne Rostmark Daniel Berglund 



PRODUKTIONSUTVECKLING  
 

Produktions-
utveckling (TP) 

Jan Lundgren 

Projekt Norra  
(TPK) 

Johan Mäkitaavola 

Projekt Södra 
(TPS) 

Per Lundström 

Projekt Logistik 
(TPL) 

Magnus Ragneberg 

Teknik (TPT) 
Johan Enback 

Produktivitetsutveckling 
(TPP) 

Stefan Lahti 

Teknisk administration 
och projektstöd (TPA) 

Dan Tannerdal 



PROJEKTVERKSAMHETEN DÅ-IDAG 
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Då Nu 
Stora projektinvesteringar nya 
verk, nya huvudnivåer, hamnar, 
nya tågsätt etc. 

Kapacitetsökningar i befintliga 
verk och i gruva. 
Samhällsomvndlingsprojekt. 

Över 300 projekt igång. 250-300 antal projekt aktiva 

20-30 miljarder 4-5 miljarder 

Nya investeringar  Samhällsomvandling 
Produktivitets och 
kapacitetsökningar i befintliga 
gruvor och verk. 



VARFÖR ? 
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Projektarbetssätt utarbetat och behövdes implementeras fullt ut 
 
Processkartor med arbetsflödesbeskrivningar, projektguide som inte riktigt användes. 
 
Behov av att samla, delge, spara och arkivera dokumentation 
 
Behov av en kommunikationsyta för projekten 
 
Många externa 



HUR GJORDE VI DÅ ? 
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Mål: Införa ett nytt IT-stöd för projektavdelningen. Tillgänglighet 98%.  
Avveckla Lotus Notes och avveckla befintlig projektportal SWECO. 
Metod: Startade ett projekt PIL-projektverktyg LKAB för kravspecifikation, systemval, tester och 
överlämnande. 
Projekt 1,5 år. 200 system var med i urvalet.  



LÄRDOMAR 
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Var tydlig och enkel 

Se till så att alla förstår varför 

Prata samma språk 

Låt arbetet ibland ta tid och planera för det 

Kvalitetssäkra överlämnandet från projekt till förvaltning, följ upp. 



Projektavdelningens	  (TP)	  processer	  	  
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HUR GÖR VI NU?  



FÖRVALTNING AV PIL-PROJEKT I LKAB 
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Förvaltningsgrupp med repr. från alla delar som använder verktyget. 
 
Supportprocess som It och servicedesk handhar första och andra 
linjens support. 
 
Förvaltningsgrupp som tagit mycket av användarfrågorna. 
 
Budget för förvaltning och utveckling. 
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PROJEKLISTOR 



PROGRAM-UPPFÖLJNING 
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ANALYSER 
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Process:	  Support	  för	  PIL	  -‐projektstöd	  i	  LKAB
Ansvarig:	  Förvaltning	  PIL,	  Tp	  och	  IT.
Syfte:	  Hantera	  fel	  och	  förbättringar	  tydligt,	  enkelt,	  enhetligt	  och	  kvalitetssäkrat.	  

Registrera	  ärendet Bedöma	  typ	  av	  fel Följa	  upp	  åtgärder Förbättra	  systemet

Fel,	  problem	  
uppstår

Servicedesk-‐
agio

Lösa	  problem	  med	  
behörigheter,	  enkla	  

probelm.

Rätta	  till	  
systemfel,	  

konfigurations-‐
ändringar

Stödja	  i	  
funktionsfrågor

Handhava	  frågor	  
förändringar	  eller	  
förbättringar	  

Servicedesk-‐
agio

Servicedesk

Canea	  
support

HKP

Förvaltningsledare	  
PIL+	  IT

Förvaltningsledare	  
PIL+IT

Förvaltningsledare	  
PIL+IT

Verksamhetsplanera

Styrgrupp

Användare,	  interna	  
och	  externa

Återkoppla	  till	  
användaren

Servicedesk	  (Agio),	  
Canea,	  HKP	  och	  

förvaltningsledare	  
PIL

Anmäl	  fel	  till	  
servicedesk	  1900

Logg

Input:
Problem	  
eller	  fel

Output:
Problem,	  fel	  lösta.

Planerat	  
förbättringsarbete.

Utv.plan	  för	  it-‐
stöd

Stop



VINSTER 
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Skapat förståelse för vårt arbetssätt och visualiserat dem 
 
Skapat bättre och snabbare kommunikation, använder sig av systemets funktioner.  
 
Förkortade ledtider och minskade antal mejl.  
 
Tillgängligheten till dokumentation har ökat. 
 
Skapat mer arbetstid för annat än rena administrativa kontrollerade arbetsuppgifter  
 
En plats att lagra dokument. (tidigare 3 st). 
 
Enklare och snyggare användargränssnitt & visualisering  
 
 
 



HUR LÅNGT HAR VI HUNNIT? 
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98% av projekten använder verktyget. 
60-70% av dem använder verktyget fullt ut. 
 
Tips! 
De externa har viss rädsla för att kliva in i verktyget.  
Ge det tid att få in dem i verktyget. 
 
Jobba mycket med behörighetsfrågor, interna och externa 
 
 



UTMANINGAR 

24 

Säkerställa 100% tillgänglighet. 
 
Förenkla och förbättra uppföljning och analys.  
 
Enklare att kunna se och analysera avvikelser för att agera i 
tidigare skeden. 
 
Kvalitetssäkra projektprocessen löpande genom ständiga 
förbättringar, vi fortsätter ifrågasätta vårt arbetssätt och hitta 
förbättringspotentialer. 
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Tack för mig ! 


