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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Institutionen för industriell och 
ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet på uppdrag av konsultbolaget Sustainia AB. 

Lean produktion, ofta benämnt Lean, har det senaste decenniet blivit en allt mer attraktiv 
produktionsfilosofi för att minska kostnader och öka kundnöjdhet genom förbättrad leverans-
service och effektivare flöde. Ett flertal författare har påpekat att införandet av Lean direkt 
kan förbättra ett företags miljöprestanda, främst till följd av det minskade slöseri som Lean 
avser ge upphov till. Vidare finns studier som visar att vissa möjligheter till förbättringar och 
kostnadsbesparingar riskerar att gå oupptäckta om verksamheten ses ur ett strikt Lean-
perspektiv. Med ett miljösynsätt finns dock chans att dessa blir upptäckta. Detta indikerar att 
såväl kostnads- som miljömässiga fördelar kan nås genom en integration av arbetet med Lean 
och miljöaspekter.  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ett företags arbete med Lean 
respektive miljöaspekter påverkar varandra för att ta reda på om och hur väl de båda 
arbetssätten skulle kunna fungera tillsammans. Om det visade sig att en integration av Lean 
och miljö vore möjlig och fördelaktig ur affärsmässig synvinkel skulle sedermera ett förslag 
tas fram på hur en sådan modell skulle kunna se ut. Arbetets syfte har uppfyllts genom en 
kombination av litteraturstudier och intervjuer. Fyra svenska företag som arbetar enligt Lean 
och även har ett uttalat aktivt miljöarbete intervjuades gällande sitt sätt att arbeta med Lean 
och miljöfrågor samt hur de såg på en eventuell integration av de två arbetssätten.   

Utifrån resultaten från litteratur- och intervjustudien kan konstateras att flera av grund-
tankarna inom såväl Lean som miljöarbete stöder varandra. Inom båda arbetssätten ses konti-
nuerliga förbättringar och eliminering av slöseri som viktiga inslag, och båda främjar en orga-
nisationskultur där personalen uppmuntras att lösa problem och förbättra företagets prestation. 
Vissa enskilda verktyg inom Lean riskerar emellertid att ha en negativ inverkan på företagets 
miljöprestanda, något som i många fall dock kan avhjälpas genom god planering. 

Till ett företags miljöarbete kan Lean bidra med ett proaktivt förhållningssätt och strukturerat 
arbetssätt och därmed få organisationen att arbeta mer förebyggande och långsiktigt med 
miljöfrågor. De intervjuade företagen ansåg att Lean generellt hade en positiv inverkan på 
deras miljöarbete, även om de inte hade gjort någon utvärdering av hur arbetet med Lean på-
verkat deras miljönyckeltal. De kvantitativa data som erhölls från litteraturstudien pekade på 
att arbete med Lean kan leda till en direkt minskning av företagets miljöpåverkan inom flera 
områden. Med utgångspunkt i dessa kvantitativa och kvalitativa data anser författarna således 
att det finns starka och tydliga tecken som visar på att Lean kan ha en positiv inverkan på 
miljörelaterade nyckeltal. Ett aktivt miljöarbete kan å sin sida bidra till arbetet med Lean 
genom att besparingsmöjligheter, som annars skulle riskerat att förbli oupptäckta, uppdagas.  

Studien visade vidare att det inte bara är möjligt att integrera arbete med Lean och miljö, utan 
att en sådan integration dessutom har potential att vara fördelaktigt ur såväl ett ekonomiskt 
som ett miljömässigt perspektiv. En integrering kan minska risken för suboptimeringar, och 
synergieffekter kan erhållas som innebär att större framgångar kan uppnås än vad som skulle 
ha varit möjligt om arbetet med Lean och miljö hade bedrivits isolerat. Med vetskapen om att 
en integration är möjlig och har potential att vara fördelaktig ur företagsekonomisk och 
miljömässig synvinkel utarbetade författarna en modell för hur Lean och miljöarbete kan 
bedrivas integrerat. I samråd med Sustainia AB bestämdes att denna modell skulle kallas 
Green Lean, vilket således åsyftar en miljöanpassad, ”grön” form av Lean. 
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Abstract 
This report is the result of a master thesis written at the Department of Management and 
Engineering at Linköping University commissioned by the consultancy firm Sustainia AB. 

Lean production, also known as Lean, has during the last decade increasingly become a more 
attractive production philosophy for decreasing costs and increasing customer satisfaction by 
improving customer service and obtaining more efficient production flows. Several authors 
have pointed out that Lean has the potential to directly improve the environmental perform-
ance of a company, mostly by decreasing waste generation. Further, there are studies showing 
that some possibilities for improvement and cost savings risk not being discovered if the op-
erations are seen strictly from a Lean perspective. When an environmental perspective is in-
cluded there is a chance that these improvements and cost savings are discovered. This indi-
cates that both environmental and cost related advantages might be achieved by integrating 
the Lean approach with that of the environment. 

The purpose of this master thesis was to investigate how the work with Lean and environ-
mental aspects affect one another. If applying the two principles together was shown to be 
both possible and beneficial from a business point of view, the authors would propose how 
these two concepts could be integrated into a single model. A combination of literature studies 
and interviews were used to fulfil the purpose. Four Swedish enterprises, which work 
according to the Lean principles and also have an active environmental profile, were inter-
viewed about their way of working with the two approaches, as well their views on an 
integration of these. 

From the findings in this study the authors concluded that several of the fundamental concepts 
concerning Lean and environmental aspects support each other.  Within both, continuous im-
provements and waste elimination are seen as important components, and they both support 
an organisational culture where the personnel are encouraged to solve problems and improve 
the performance of the company. Conversely the authors found that there is a risk that certain 
of the Lean tools risk having a negative influence on the company’s environmental perform-
ance. However, in many cases this can be avoided by proactive planning. 

Lean can contribute to a company’s environmental work by its proactive approach, structured 
way of operating and long-term way of thinking. In general the interviewed companies re-
garded Lean as having a positive influence on their environmental work, even though none of 
them had carried out an evaluation on how their work with Lean affected their environmental 
key performance indicators. The quantitative data obtained from the literature study indicates 
that Lean can lead to a direct decrease of a company’s environmental impact within several 
areas. As a result of these qualitative and quantitative data the authors of this thesis have 
found clear indications showing that Lean might have a positive impact on environmental key 
performance indicators. An active environmental work can also contribute to the work with 
Lean. Potential cost saving, which might not have been discovered with the Lean perspective, 
can be revealed when the organisation is studied from an environmental point of view.  

The study further showed that it not only is possible to integrate Lean and environmental 
work, but that it also has potential to be beneficial from both a business and an environmental 
standpoint. An integration of Lean and environmental issues can reduce the risk of sub op-
timisations, and synergies can be achieved, meaning that the two systems can accomplish 
more together than they would in isolation. With this knowledge, the authors composed a 
model for how Lean and environmental work can be practised and integrated. In consultation 
with Sustainia AB it was decided that this model should be called Green Lean, which hence 
refers to an environmentally favourable, “green”, version of Lean. 
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Förord 
Det började en regnig och småkylig augustidag och avslutades en solig vinterdag alldeles i 
början av året därpå, vårt examensarbete hos Sustainia. Genom arbetets gång har vi varit i 
kontakt med många inspirerande människor, utan vilka examensarbetet hade blivit betydligt 
fattigare såväl som mindre intressant att genomföra. Vi vill här ta tillfället i akt att rikta ett 
särskilt tack till dessa personer. 

Först och främst vill vi tacka våra handledare, Mattias Lindahl på Linköpings universitet och 
Sven Alfredson på Sustainia. Er inspiration, kritiska frågor och konstruktiva idéer har fört 
arbetet till en högre nivå.  

Vidare vill vi tacka AstraZeneca, Haldex, Scania och Werinova för deras deltagande i vår 
intervjustudie. I synnerhet vill vi tacka Malin Brandel, Henrik Nordell och Åsa Westlund på 
AstraZeneca, Emma Torstensson på Haldex, Susanne Olsson, Urban Wästljung och P-O 
Lundqvist på Scania samt Lars Nilsson och Joachim Werich på Werinova för deras stora till-
mötesgående och vilja att dela med sig av sin tid och sina upplevelser. Utan era erfarenheter 
och goda råd hade vi inte haft möjlighet att komma till de slutsatser som vi nu, inte utan ett 
visst mått av stolthet, kan presentera.  

Slutligen vill vi tacka alla kollegor på Sustainia som förgyllt vår vardag, inte minst genom alla 
diskussioner kring de mest varierande ämnen som förts över våra gemensamma luncher. 

Arbetslivet nästa… 

 

Stockholm, januari 2009 

 

 
Michael Helldal Sofia Tenne 
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11  IInnlleeddnniinngg  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet till examensarbetet. Vidare presenteras de 
avgränsningar som gjorts samt en beskrivning av rapportens upplägg och en lista över de 
förkortningar och speciella fackuttryck som förekommer i arbetet. 
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1.1 Bakgrund 
Lean produktion har det senaste decenniet blivit en allt mer attraktiv produktionsfilosofi för 
att minska kostnader och öka kundnöjdhet genom förbättrad leveransservice. Samtidigt ställer 
intressenter från olika håll allt högre krav på att företag ska hålla en miljömässigt aktiv profil. 
Företag som idag står inför införandet av Lean produktion möter således också krav på ökad 
miljömedvetenhet. Generellt kommer fortsättningsvis den kortare termen Lean att användas i 
den löpande texten som benämning på produktionsfilosofin Lean produktion. För tydlighetens 
skull kommer dock den fullständiga benämningen Lean produktion generellt att användas i 
rubriker, syfte och forskningsfrågor. 

Ett flertal författare har påpekat att införandet av Lean direkt kan förbättra ett företags 
miljöprestanda, främst i form av det minskade slöseri som Lean avser ge upphov till (Florida 
1996). Detta rör sig dock om mer eller mindre omedvetna bieffekter av produktionsfilosofin. 
Vidare finns studier som visar att möjlighet till förbättringar och kostnadsbesparingar riskerar 
att gå oupptäckta om verksamheten ses ur ett strikt Lean-perspektiv (Kidwell 2006, Larson & 
Greenwood 2004). Att se Lean ur en mer miljömässig synvinkel skulle således kunna ha 
potential att även åstadkomma ekonomiska besparingar. Detta indikerar att fördelar kan nås 
genom att integrera de två synsätten; att såväl kostnads- som miljömässiga vinster finns att 
hämta genom ett närmare samarbete mellan Lean och miljö. 

En del forskning har bedrivits kring det tvärvetenskapliga området Lean/miljöarbete. 
Teorierna ger förslag på vilka ekonomiska och miljömässiga vinster som en integration av 
arbete med Lean och miljöaspekter kan ge upphov till. Ett antal författare (se bland annat 
EPA 2007, Larson & Greenwood 2004, Pierce 2008) har också gett förslag på hur arbete med 
Lean kan modifieras för att öka miljöprestandan och stärka företags arbete mot en hållbar 
utveckling. Författarna till detta examensarbete anser dock att det saknas en mer samman-
fattande bild av hur Lean och miljö påverkar varandra och hur de rent praktiskt skulle kunna 
kombineras för att nå synergieffekter och ge företagsekonomiska fördelar. 

Det outredda sambandet mellan Lean och miljöarbete visar sig rent praktiskt i en förfrågan 
som konsultbolaget Sustainia AB, hädanefter benämnt Sustainia, fick från en potentiell kund. 
Sustainia erbjuder konsulttjänster inom bland annat miljö, CSR, arbetsmiljö samt kvalitets- 
och verksamhetsutveckling och fick en fråga om huruvida det skulle gå att kombinera ett 
företags miljöarbete med det planerade införandet av Lean. Sustainia var av uppfattningen att 
detta inte borde innebära några problem. Andra konsultbolag, till vilket samma förfrågan 
lämnats, var dock av uppfattningen att en sådan kombination vore såväl svår som olämplig. 

Det råder således en allmän kunskapsbrist om hur en kombination av Lean och miljöarbete 
skulle kunna bedrivas. Med detta som bakgrund är det av intresse att undersöka om, och i 
sådana fall hur, arbete med Lean och miljö kan bedrivas integrerat. 

Under våren 2008 var författarna till detta examensarbete i kontakt med Sustainia gällande 
eventuellt utförande av sitt examensarbete hos företaget. I och med den förfrågan, angående 
möjligheterna att kombinera arbetet med Lean och miljöaspekter som beskrivs tidigare i detta 
kapitel, väcktes en idé hos Sustainia att detta var ett område som vore intressant att undersöka 
närmare. För ett konsultbolag med verksamhet inom bland annat miljö och kvalitet vore en 
kombination av Lean och miljö ett bra område att kunna utföra konsulttjänster inom. Den 
ifrågasättande inställning som andra konsultfirmor visade inför ämnet gjorde dock att de ville 
ha en stadigare grund att stå på innan de erbjöd en sådan konsulttjänst till sina kunder. Här 
ansåg Sustainia att ett område passande för ett examensarbete öppnades.  
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Sustainia ville ha undersökt huruvida Lean och miljöarbete, exempelvis i form av ISO 14001, 
går att kombinera med varandra samt hur företag som arbetar efter Lean upplever att detta går 
ihop med deras miljöarbete.  

En eventuell modell för hur Lean och miljöarbete skulle kunna integreras valde Sustainia att 
kalla Green Lean, vilket således åsyftar en miljöanpassad, ”grön” form av Lean. Sustainia 
planerade att kunna sälja Green Lean-modellen som en konsulttjänst. En förutsättning för att 
en sådan modell skulle vara intressant var således att den skulle ha potential att leda till ökad 
ekonomisk och miljömässig prestanda hos de företag den såldes till. Sustainia ansåg vidare att 
en sådan modell hade potential att bli som mest användbar om den utformades som en 
implementeringsguide. 

Detta examensarbete utförs som avslutning på författarnas civilingenjörsutbildning inom 
Industriell ekonomi internationell (Michael Helldal) respektive Industriell ekonomi (Sofia 
Tenne) vid Linköpings Tekniska Högskola under höstterminen 2008. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett företags arbete med Lean produktion 
respektive miljöaspekter påverkar varandra för att ta reda på hur väl de båda arbetssätten 
fungerar tillsammans. Utifrån detta ska därefter möjligheterna till en integration mellan Lean 
produktion och miljöarbete utredas. Om möjligt ska sedermera en modell tas fram för hur 
arbete med Lean produktion och miljöaspekter kan bedrivas integrerat i syfte att minska 
risken för suboptimering samt för att nå synergieffekter i form av exempelvis ökad ekonomisk 
och miljömässig prestanda.  

För att uppfylla syftet har detta brutits ned i ett antal forskningsfrågor (FF) som ska besvaras:  

FF1: Vilken potentiell påverkan har Lean produktion och miljöarbete på varandra? 
Denna fråga är kopplad till den första delen av examensarbetets syfte. För att kunna ta fram en 
modell för hur Lean och miljöarbete kan integreras är det samtidigt även viktigt att veta vilken 
påverkan de har på varandra utan att ha modifierats, exempelvis vilka miljöeffekter som kan 
bli följden av att arbeta med Lean.  

FF2: Vilken inverkan har Lean produktion på miljörelaterade nyckeltal? 
Som antyddes i kapitel 1.1 finns det indikationer på att Lean är positivt för ett företags 
miljöprestanda. Det vore av intresse att se om detta kan påvisas kvantitativt eftersom detta i så 
fall skulle vara en indikation på att Lean fungerar väl ihop med ett företags miljöarbete. För 
att få svar på denna forskningsfråga planeras en jämförelse av trender i företagens nyckeltal 
inom Lean och miljö. Här är av intresse att följa nyckeltalen över tiden. Detta för att se om 
någon skillnad i miljöprestationen kan konstateras före respektive efter införandet av Lean. 

FF3: Vilka aspekter kopplade till Lean produktion och miljöarbete samverkar respektive 
motverkar varandra? 
Denna forskningsfråga syftar till att närmare identifiera vilka delar av Lean som kan ha 
positiv respektive negativ inverkan på ett företags miljöresultat samt vilka delar av ett företags 
miljöarbete som kan ha positiv respektive negativ inverkan på arbetet med Lean.  

FF4: Vilka potentiella styrkor och svagheter kan identifieras med Lean produktion 
respektive miljöarbete utifrån ett affärsmässigt perspektiv? 
Genom att identifiera styrkor och svagheter med Lean och miljöarbete finns möjlighet att se 
vilka delar av verktygen och metoderna som är positiva respektive negativa ur ett 
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affärsmässigt perspektiv. Detta är en del i att besvara den andra delen av syftet samt utgör en 
grund för att besvara FF5.  

FF5: Hur skulle Lean produktion och miljö kunna kombineras för att stärka varandra och 
leda till synergieffekter? 
Denna forskningsfråga är en direkt följd av syftet, och svaret på den är tänkt att ligga till 
grund för den Green Lean-modell som, om möjligt, kommer att utvecklas. 

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att behandla företag med någon form av fysisk tillverkning. 
Anledningen till detta är att användningen av Lean för tjänster och fysiska produkter har vissa 
tydliga skillnader. Inom tidsramen för examensarbetet ryms enbart ett fåtal intervjuer. För att 
kunna dra generella slutsatser är det således av fördel om företagens sätt att arbeta med Lean 
är tämligen likartade. Chanserna för detta anses vara större om alla företagen primärt arbetar 
med fysisk tillverkning snarare än erbjuder tjänster. 

Även vissa avgränsningar har gjorts gällande de företag som intervjuats i studien. Av 
praktiska skäl har endast svenska företag valts för intervjuer. En grundförutsättning är att 
företagen arbetar efter Lean och har ett uttalat fokus på miljöarbete. Detta för att kunna ta del 
av deras erfarenheter gällande både Lean och miljöarbete samt deras påverkan på varandra.  

Rent praktiskt begränsas också arbetet av den tid och de resurser som stått till förfogande. 
Tidsfaktorn har gjort att valet av intervjuföretag begränsats till de företag som kunnat med-
verka på intervju under de veckor författarna valt att avsätta för detta moment. Vidare har den 
begränsade tiden gjort att mängden intagen litteratur begränsats på så vis att de mer över-
gripande begreppen och verktygen inom Lean respektive miljöarbete har fokuserats. Studien 
gör således inga anspråk på att presentera en fullständig bild av vare sig Lean eller 
miljöarbete. Av resursmässiga skäl har heller ej all litteratur kunnat läsas. Den litteratur som 
inte varit tillgänglig via bibliotek och universitetets databaser, utan skulle behövt inhandlas, 
har författarna i vissa fall valt att avstå från då de ekonomiska förutsättningarna för att 
införskaffa all denna litteratur ej funnits. 

För den modell som, om möjligt, kommer utarbetas finns möjligheten att antingen rikta sig till 
företag som tidigare arbetat med Lean eller till företag som tidigare inte arbetat med Lean. Av 
tidsmässiga skäl finns det inte möjlighet att ta fram en modell som täcker in båda alternativen. 
Önskemål från Sustainia har därför gjort att författarna har avgränsat modellen till att rikta sig 
mot företag som tidigare inte har arbetat med Lean. Modellen är vidare riktad åt tillverkande 
företag enligt den avgränsning som diskuterats tidigare i detta avsnitt. 

1.4 Rapportens upplägg 
Nedan ges en kort presentation av rapportens olika kapitel samt rekommendationer för vilka 
personer de olika delarna kan vara av intresse. 

Inledning – I detta avsnitt ges en introduktion till rapporten. I kapitlet förklaras bakgrunden 
till examensarbetet liksom dess syfte och de avgränsningar som gjorts. Som ett stöd till 
läsaren presenteras slutligen en tabell över de förkortningar och fackuttryck som förekommer 
i rapporten. Detta kapitel är avsett för alla som är intresserade av att läsa rapporten. 

Metod – I detta avsnitt introduceras läsaren inledningsvis till ett antal begrepp inom forsk-
ningsmetodik, vilka denna undersökning sätts i relation till. Därefter beskrivs den metod som 
använts vid utförandet av examensarbetet, även detta i relation till teori som finns inom 
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området. Kort kan sägas att undersökningen är uppdelad i en teoretisk del – en litteraturstudie- 
samt en praktisk del – en intervjuserie. Detta kapitel är av främst intresse för den akademiska 
läsaren. 

Teoretisk referensram – I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien på vilken 
den fortsatta analysen bygger. Teorier inom Lean behandlas, liksom olika verktyg inom 
miljöarbete. Slutligen presenteras teorier som behandlar en kombination av ämnena Lean och 
miljö. Detta kapitel är användbart för företag som vill arbeta med Green Lean och är 
intresserade av att få en kort introduktion till de verktyg och principer som används inom 
Green Lean-modellen. Då stora delar av analysen bygger på teorier som presenteras i detta 
kapitel är avsnittet även av intresse för läsaren som vill förstå bakgrunden till de resonemang 
som förs i analysen. 

Empirisk referensram – I detta avsnitt presenteras de resultat från intervjustudien som är 
relevanta för respektive forskningsfråga. Liksom den teoretiska referensramen ligger detta 
resultat till grund för den vidare analysen. Detta kapitel är av intresse för läsare som är 
intresserade av företags uppfattning i de forskningsfrågor som presenterats. Vidare är kapitlet 
av intresse för läsare som vill förstå bakgrunden till de resonemang som förs i analysen. 

Analys – I detta avsnitt analyseras de forskningsfrågor som tillsammans har för avsikt att 
uppfylla undersökningens syfte. Analysen sker utifrån resultatet från den teoretiska och 
empiriska studien. Kapitlet är avsett för alla som är intresserade av vilken inverkan Lean och 
miljöarbete har på varandra samt hur de skulle kunna användas integrerat på ett sätt som är 
fördelaktigt ur affärsmässig synvinkel. Vidare ligger många av de resonemang som förs i 
detta kapitel till grund för den Green Lean-modell som presenteras i kapitel 8. Personer som 
är intresserade av Green Lean i kommersiellt syfte och vill förstå de bakomliggande 
resonemangen som lett fram till modellen kan också ha behållning av detta kapitel.  

Slutsatser – I detta kapitel ges en kort sammanfattning av studiens resultat baserat på dess 
syfte och de olika forskningsfrågorna. Vidare ges förslag på områden som författarna anser 
vara intressanta för framtida forskning. Denna del av rapporten är av intresse för läsaren som 
vill ha en mycket kortfattad sammanfattning av studiens resultat.  

Diskussion – I detta kapitel diskuteras resultaten och slutsatserna utifrån vilka förväntningar 
författarna hade innan examensarbetet påbörjades och hur författarna ser på möjligheterna för 
företag att arbeta med Green Lean. Vidare diskuteras den metod som använts och vilken 
inverkan detta kan ha haft på resultatet och utfallet av undersökningen. Detta kapitel kan vara 
intressant för de läsare som är intresserade av en diskussion kring författarnas inställning till 
det aktuella ämnet och hur metoden och omständigheter kring undersökningen kan ha på-
verkat slutresultatet. 

Green Lean – I detta kapitel presenteras Green Lean: den modell för integrering av arbete 
med Lean och miljöaspekter som utarbetats i rapporten. Modellen är ett resultat av analysen 
och är starkt kopplad till examensarbetets syfte. Anledningen till att Green Lean placerats i ett 
eget kapitel är att modellen ska kunna läsas relativt fristående för företag som är intresserade 
av att använda modellen. Detta ansåg författarna underlättades om den lades i ett separat 
kapitel i slutet av examensrapporten. Kapitlet är således av intresse för alla som läser 
rapporten eller som är intresserade av hur det skulle gå att arbeta integrerat med Lean och 
miljö. Fokus har lagts på att få en användarvänlig guide, vilket gjort att kapitlet kan uppfattas 
ha en något mindre akademisk karaktär än övriga delar av rapporten. 
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1.5 Förkortningar och fackuttryck 
Generellt i rapporten kommer den kortare termen Lean att användas för Lean.  

I Tabell 1 ges en sammanställning av de förkortningar som förekommer i arbetet, samt 
förklaringar eller definitioner på ett antal ord och uttryck. 

Tabell 1: Förkortningar och fackuttryck som förekommer i rapporten 

Bullwhipeffekt  Ett fenomen som innebär att de efterfrågesvängningar som finns i 
kundledet successivt förstärks uppströms försörjningskedjan. 

DfA  Design for Assembly 
DfD  Design for Disassembly 
DfRem  Design for Remanufacturing 

DfX 

Design for X. Ett samlingsnamn för olika Design for-typer. Design for 
innebär att en viss designaspekt has i åtanke vid utvecklandet av en ny 
produkt. X kan exempelvis stå för Assembly, Disassembly eller 
Remanufacturing. 

EEA  Environmental effects analysis: miljöeffektsanalys 
EDI  Electotronic Data Interchange: elektroniskt informationsbyte 

EoL 
End of life: den slutliga del av en produkts livscykel där den uttjänta 
produkten ska tas om hand, exempelvis genom deponi, återvinning eller 
energiutvinning. 

EPA  US. Environmental Protection Agency: USA:s motsvarighet till 
svenska Naturskyddsföreningen 

FF  Forskningsfråga 

Green Lean  En modell, framtagen i detta examensarbete, för hur företags arbete 
med Lean produktion och miljö kan integreras. 

HPM  Hierarchical Process Mapping: processkartläggning 
JIT  Just-in-time 
LCA  Livscykelanalys 
Lean  Kortare uttryck för Lean produktion 
MHS  Miljö, hälsa, säkerhet 
MLS  Miljöledningssystem 

Non‐product output  Råmaterial, energi och vatten som används i en produktionsprocess 
men som inte kommer ut i form av slutprodukt. 

PIA  Produkter i arbete 
P2  Pollution prevention, förhindra uppkomsten av föroreningar 
SPS  Scania Production System 
TPM  Total Productive Maintenance 
TPL  Tredjepartslogistik 
TPS  Toyota Production System 
VMI  Vendor managed inventory: leverantörsstyrt lager 
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22  MMeettoodd  
I detta kapitel beskrivs den metod med vilken examensarbetet har utförts. Utifrån ett antal 
teorier inom forskningsmetodik redogörs för den arbetsgång och de val som gjorts. Vidare 
beskrivs studiens generella upplägg och hur författarna planerade att besvara respektive 
forskningsfråga. Avslutningsvis ges en närmare beskrivning av tillvägagångssätt vid 
litteratur- och intervjustudien.  
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2.1 Metodansats 
Inom vetenskapsteori brukar det talas om två huvudinriktningar: positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung inom naturvetenskapen och strävar efter säkra, objektiva fakta 
(Thurén 1991). Detta kan bara fås på två sätt: genom iakttagelse eller logik, det vill säga 
genom det vi kan iaktta med våra sinnen respektive räkna ut med vår logik. Detta skiljer sig 
från hermeneutiken som är mer humanistisk och tror på relativistiska tankegångar (Thurén 
1991). Wallén (1996) menar att hermeneutik fritt översatt kan kallas tolkningslära då den ut-
går från att människor gör tolkningar utifrån sina egna minnen och upplevelser.  

Positivism och hermeneutik sägs ofta stå i motsats till varandra. Thurén (1991) påpekar dock 
att detta åtminstone delvis är en konstlad konflikt. Gummesson (2000) menar vidare att meto-
derna snarare kompletterar varandra och att de mycket väl kan kombineras.  

Som beskrivits i kapitel 1.2 är syftet med detta examensarbete, kort uttryckt, att undersöka hur 
ett företags arbete med Lean och miljöaspekter påverkar varandra och hur de skulle kunna 
integreras. Som en följd av syftet kommer detta examensarbete ha inslag av både positivism 
och hermeneutik, med en tyngdpunkt på hermeneutik då det inte rör sig om några absoluta 
sanningar utan arbetet är ett resultat av författarnas tankar. Vissa forskningsfrågor kommer att 
inrikta sig på objektiva fakta, såsom att visa potentiella kvantitativa skillnader mellan 
resultaten av Lean för olika företag, medan andra forskningsfrågor rör mer mjuka och 
relativistiska delar såsom den generella påverkan från Lean respektive miljöarbete på 
varandra.  

2.1.1 Deduktion och induktion 
Inom positivismen används främst en deduktiv utgångspunkt, vilken bygger på logik och 
innebär att en slutsats anses vara giltig om det är logisk. Induktiva utgångspunkter används 
däremot främst inom hermeneutiken, och innebär att slutsatser dras baserade på empiriska 
fakta, vilket därmed förutsätter kvantifiering (Thurén 1991). Inom induktion utgörs stommen 
således av hårddata, och resultatet uttrycks ofta i siffror (Svenning 1997). Gummesson (2000) 
specificerar att deduktiva undersökningar startar med existerande teorier och koncept och 
utifrån dessa formuleras hypoteser som sedan testas. Induktiva undersökningar startar däremot 
med verkliga, empiriska data utifrån vilka teorier utarbetas (Gummesson 2000). Metoden är 
effektiv för att ge överblick över ett stort material. Den ger dock inte svar på frågan varför, 
och innehåller sällan detaljer. För att beskriva sådant är istället en deduktiv utgångspunkt, 
med en kvalitativ analys, användbar. 

I detta arbete ska en teori utarbetas om hur två arbetssätt kan integreras. Detta stämmer väl 
överens med den induktiva undersökningens grunder. Stora delar av studien utgår dock inte 
ifrån ett kvantifierbart material. Undersökningen kan därför inte anses vara helt induktiv. Som 
beskrivs i kapitel 2.2 utnyttjas grunderna inom de två ämnesområdena Lean och miljöarbete 
för att tillsammans med empiriska studier utforma en ny modell för hur de kan kombineras. 
Således kan konstateras att studien har inslag av såväl deduktiv som induktiv teori, vilket 
också är naturligt i och med att studien vilar på såväl en hermeneutisk som en positivistisk 
grund.  

Eftersom utformandet av Green Lean bygger på att två existerande arbetssätt integreras finns 
egentligen tre val för utformningen av modellen. Antingen kan modellen utformas: 

• utifrån de grundläggande arbetsgångarna i Lean 
• utifrån de grundläggande tankarna inom miljöarbete  
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• genom att utveckla en helt ny arbetsgång som inte utgår från någon av de två ovan-
stående 

Författarna valde det förstnämnda alternativet. Detta för att få en existerande modell att utgå 
från, som många människor i viss mån har en relation till eller uppfattning om. Vidare kan 
konstateras att olika utövare innefattar något olika koncept och verktyg i arbetet med Lean. 
Jämfört med den stora divergensen som råder gällande verktyg för företags miljöarbete upp-
fattar författarna till detta examensarbete ändå att grunderna inom Lean kan sägas vara relativt 
lika mellan olika utövare. Författarna valde därför att vid utformandet av Green Lean främst 
utgå från en generell Lean-metodik och modifiera denna med avseende på miljöaspekter, sna-
rare än tvärtom. Den tydliga och verklighetsnära filosofin ansågs dessutom vara lämplig som 
förlaga då den redan hade en väl beprövad utformning.  

2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ analys 
Kvantitativa metoder stöds enligt Svenning (1997) främst av positivismen medan 
hermeneutiken ligger närmare de kvalitativa metoderna. För kvantitativa undersökningar finns 
en standardiserad uppsättning av verktyg till förfogande, medan arbetssättet är mer varierande 
vid kvalitativa dito. Svenning (1997) menar vidare att djupintervjuer är det främsta instru-
mentet bland de kvalitativa datainsamlingsmetoderna.  

Kännetecknande för en kvalitativ analys är att utifrån ett litet material försöka tränga djupt in i 
ett område. Till skillnad från kvantitativa undersökningar görs ett selektivt urval av de objekt 
som ska undersökas. Vanligt är att fyra till fem undersökningsobjekt väljs, vilket också är 
fallet i detta examensarbete (Svenning 1997). Bell (1999) påpekar dock att antalet objekt ska 
vara så få eller många som behövs för att uppnå målsättningen med undersökningen och för 
att få svar på sina nyckelfrågor. Detta arbete syftar till att dra generella slutsatser ur ett be-
gränsat undersökningsmaterial, vilket således stödjer den kvalitativa metoden. Svenning 
(1997) menar vidare att kvalitativa analyser ger nya infallsvinklar på kända fenomen och öpp-
nar dörrar till nya forskningsområden. Detta anser författarna stämma bra in på denna under-
sökning då syftet är att integrera två befintliga tankesätt för att åstadkomma något delvis nytt. 
Författarna har således valt att primärt ha en kvalitativ ansats på arbetet. Detta gäller även för 
FF2, trots att författarna för att besvara denna fråga ämnar samla in kvantitativ data. 

2.2 Studiens upplägg 
För att uppfylla syftet och få fram en modell som är praktiskt tillämpbar delades arbetet upp i 
en teoretisk och en praktisk del. Detta stöds i litteraturen av Svenning (1997) som påpekar att 
en kvalitativ analys måste ha en teoretisk förankring. Denna teoretiska förankring kommer att 
ske genom litteraturstudier inom områdena Lean och miljöledning samt inom gränslandet 
mellan dessa områden. Litteraturstudien ska ge inblick i forskning som tidigare bedrivits 
kring, för studien relevanta, områden och vara en del i grunden till att besvara FF1, FF2 och 
FF3. 

Inte bara teori om vad som är samstämmigt respektive oförenligt mellan Lean och miljöarbete 
är intressant: hur företag uppfattar förhållandet mellan Lean och miljöarbete är också av in-
tresse. Att undersöka detta är också en del i att besvara FF1, FF2 och FF3. För att besvara 
detta anser författarna att intervjuer med företag som infört Lean och också har ett uttalat 
aktivt miljöarbete är ett fördelaktigt alternativ. Detta eftersom författarna är ute efter ett djup i 
ett fåtal frågor snarare än att gå grunt in på ett brett område. I förhållande till exempelvis 
kvalitativa enkäter, där möjlighet ofta ges till enbart korta svar och frågorna är strikt fördefi-
nierade, ges möjlighet att få respondenterna att relativt fritt berätta om sina upplevelser. Valet 
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att samla data genom intervjuer är i enlighet med Svenning (1997) som anser djupintervjuer 
vara den främsta kvalitativa datainsamlingsmetoden.  

Något förenklat kan sägas att litteraturstudien syftar till att ge författarna kunskap om ämnes-
området, medan intervjuserien har tre mål: att ge kunskap om företagens subjektiva uppfatt-
ning om ämnet, att ge tillgång till nyckeltal för analys enligt FF2 samt ge idéer på hur en 
Green Lean-modell skulle kunna utformas. 

Efter de teoretiska och empiriska studierna kommer en analys av dessa att genomföras. 
Genom en kombination av kunskaperna från litteratur- och intervjustudierna ska de 
återstående forskningsfrågorna, FF4 och FF5, besvaras.  

Nedan ges en beskrivning av hur författarna ämnar besvara respektive forskningsfråga. 

FF1: Vilken potentiell påverkan har Lean produktion och miljöarbete på varandra? 
Författarna avser besvara denna forskningsfråga genom insamling av kvalitativ data. Dessa 
data kommer dels att erhållas från litteratur och tidigare fallstudier, samt från forskning kring 
Lean, miljöledning och gränslandet däremellan. Dessa kunskaper kommer därefter att ligga 
till grund för det frågebatteri som utformas inför djupintervjuerna där ett antal svenska 
företags erfarenheter ytterligare kommer att belysa ämnet så att frågan ska kunna besvaras.  

FF2: Vilken inverkan har Lean produktion på miljörelaterade nyckeltal? 
För att få svar på denna forskningsfråga planeras en jämförelse av trender i företagens nyck-
eltal inom Lean och miljö. Detta innebär att författarna har valt en kvantitativ ansats för att 
besvara frågan. Under intervjuerna med företagen kommer därför en fråga kring kvantitativa 
siffror beträffande miljönyckeltal att inkluderas. Detta förutsätter samtidigt att företaget upp-
ger när implementeringen av Lean inleddes och i vilken fas denna befunnit sig över tiden så 
att författarna eventuellt ska kunna tolka de kvantitativa resultaten mot bakgrund av 
nyckeltalens utveckling relaterat till de olika faserna. Det kommer i litteraturstudien även att 
göras sökningar för att undersöka om det finns fallstudier där kvantitativ data i denna fråga 
finns att uppbringa. 

FF3: Vilka aspekter kopplade till Lean produktion och miljöarbete samverkar respektive 
motverkar varandra? 
Metoden för att besvara denna fråga kommer att vara samma som för FF1. Grunden kommer 
utgöras av kvalitativ data som inhämtas genom litteraturstudien, varefter ytterligare kunskaper 
inhämtas genom de djupintervjuer som därefter genomförs. Precis som i FF1 kommer kun-
skaper som inhämtats i litteraturstudien att ligga till grund för de frågor som utformas inför 
djupintervjuerna. 

FF4: Vilka potentiella styrkor och svagheter kan identifieras med Lean produktion 
respektive miljöarbete utifrån ett affärsmässigt perspektiv? 
För att besvara denna fråga används en deduktiv ansats där resultatet från litteraturstudien och 
intervjuerna analyseras gällande styrkor och svagheter med Lean respektive miljöarbete ut-
ifrån ett affärsmässigt perspektiv.  

FF5: Hur skulle Lean produktion och miljö kunna kombineras för att stärka varandra och 
leda till synergieffekter? 
Precis som FF4 besvaras denna forskningsfråga genom att använda en deduktiv ansats för att 
analysera resultat från litteraturstudien och intervjuerna. Vidare ligger även resultatet från 
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framförallt FF4 och analysen bakom denna till grund för att besvara FF5, men även resultatet 
från övriga forskningsfrågor används för att besvara denna fråga. 

Genom att kombinera svaren på de fem forskningsfrågorna ska examensarbetets syfte upp-
fyllas. Som en påminnelse till läsaren presenteras detta nedan:  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett företags arbete med Lean produktion 
respektive miljöaspekter påverkar varandra för att ta reda på hur väl de båda arbetssätten 
fungerar tillsammans. Utifrån detta ska därefter möjligheterna till en integration mellan Lean 
produktion och miljöarbete utredas. Om möjligt ska sedermera en modell tas fram för hur 
arbete med Lean produktion och miljöaspekter kan bedrivas integrerat i syfte att minska 
risken för suboptimering samt för att nå synergieffekter i form av exempelvis ökad ekonomisk 
och miljömässig prestanda.  

I kapitel 2.3 och 2.4 preciseras metoden för litteraturstudien respektive intervjuserien 
närmare. Dessa delar kommer sedan att utgöra grunden för den vidare analysen på så sätt att 
erfarenheterna från den teoretiska litteraturstudien och de idéer och intryck som erhållits från 
intervjuserien tillsammans bidrar till analysen.  

2.3 Litteraturstudie 
Genom att läsa så mycket som möjligt inom det ämne som ska studeras menar Bell (2000) att 
en bra grund ges för en analytisk ram som är till hjälp vid analys och tolkning av data. Vidare 
skriver hon att informationen måste klassificeras i ett sammanhängande mönster. Idealt ska 
merparten av informationen inhämtas i ett tidigt skede i studien, men Bell (2000) påpekar 
också att inläsningen i praktiken ofta fortsätter parallellt med den fortsatta undersökningen.  

Författarna följde Bells (2000) exempel och genomförde en litteraturstudie i början av arbetet. 
Under en månads tid samlades information inom ämnesområdena Lean, miljöarbete ur ett 
företagsperspektiv samt kombinationen mellan dessa områden. Litteraturstudien inleddes med 
en snabb översiktsläsning av ett tiotal böcker inom Lean- och miljöområdena. Valet av dessa 
böcker kom från egen kännedom om böckerna samt efter rekommendationer av personer på 
Sustainia. Böckerna införskaffades i fysisk form eller lästes i valda delar via boksökmotorn 
Google Books samt Linköpings universitetsbibliotek som ger möjlighet till elektroniska lån. 

En grundförutsättning för att genomföra en litteraturstudie är enligt Ejvegård (2003) att utföra 
en litteratursökning. Bibliotekets databaser är en bra källa för att få fram litteratur, vilken ut-
nyttjades flitigt av författarna till denna studie. Via personer på universitetet, på Sustainia, 
samt genom sökning via bibliotekskataloger och Google Scholar hittades också ett stort antal 
artiklar av potentiellt intresse. Sökord vid sökning via databaser var främst Lean production, 
environment och green lean. Genom att läsa artiklarnas sammanfattning valdes ett antal ut för 
närmare genomläsning. 

En metod som också kan vara användbar är att följa de källor olika verk refererar till. Genom 
att följa några hänvisningskedjor kan ofta ett antal verk som är centrala för ämnet ringas in 
(Ejvegård 2003). Utöver de metoder som nämnts i stycket ovan användes denna metod för att 
hitta ytterligare studier av intresse. Dessa följdes sedan upp enligt metoden att artikelns 
sammanfattning lästes varpå artikeln studerades närmare om sammanfattningen visade sig 
vara intressant. 
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Via sökmotorn Google fick författarna också kännedom om amerikanska US. Environmental 
Protection Agency (EPA) och dess hemsida. EPA bedriver mycket egen forskning och ett 
antal mycket användbara artiklar hittades via deras hemsida.  

Den kunskap som författarna förskansat sig genom litteraturstudien låg sedan till grund för 
den fortsatta undersökningen och analysen. Fakta som uppkommer senare i studien visade sig 
leda till ett behov av kompletterande teoretisk kunskap. Vidare studier av litteraturen fortgick 
således delvis parallellt med det löpande arbetet. 

Resultatet från litteraturstudien sammanfattas i den teoretiska referensramen i kapitel 3.  

2.4 Intervjustudie 
Intervjustudien har, som konstaterats, till syfte att låta författarna ta del av företags erfaren-
heter och tankar kring Lean respektive miljöarbete för att ge tips vid utformningen av den 
Green Lean-modell som ska uppfylla examensarbetets övergripande syfte. I kapitel 2.2 
konstaterades att intervjuer är den metod med vilken datainsamlingen primärt kommer att ske. 
Ett antal punkter att ta ställning till eller reda ut är dock hur företag för undersökning ska 
väljas, vilka personer inom företaget som ska intervjuas och närmare hur intervjun ska gå till. 
Dessa punkter presenteras nedan i kapitel 2.4.1 till 2.4.3. I kapitel 2.4.4 tas problematiken som 
är förknippad med utskriften av intervjuerna upp.  

2.4.1 Val av undersökningsobjekt 
Vid kvalitativa undersökningar är det sällsynt med totalundersökningar, det vill säga under-
sökningar där samtliga objekt i en population undersöks. Detta av såväl tidsmässiga som av 
resursmässiga skäl. Istället sker nästan undantagslöst urvalsundersökningar, varför ett urval av 
undersökningsobjekt måste göras. Vid kvalitativa undersökningar används icke-statistiska 
urval, så kallat selektivt urval. Detta urval bör inte ske slumpmässigt då risken finns att otur i 
slumpurvalet ger undermåliga undersökningsobjekt. Några speciella regler för ett selektivt 
urval finns inte, men eftersom ett urval påverkar studiens reliabilitet negativt är det viktigt att 
se till att rätt objekt väljs. (Svenning 1997) 

Eftersom undersökningarna i denna studie används i exemplifierande syfte gjordes en be-
gränsning av urvalet. I enlighet med avgränsningen i kapitel 1.3 sker begränsning till tillver-
kande företag. För att vidare kunna erhålla lämplig information från undersökningsobjekten 
avgränsas urvalet ytterligare till företag som arbetar enligt Lean och som samtidigt anser sig 
ha ett aktivt miljöarbete, också detta i enlighet med de avgränsningar som tidigare gjorts. 
Även efter dessa preciseringar vore en totalundersökning olämplig, varför ett selektivt urval 
gjordes. Ett första steg i detta var att sammanställa en lista på potentiella undersökningsobjekt, 
vilket innebär företag som arbetar med både Lean och miljö. Det slutgiltiga valet av under-
sökningsobjekt utgjordes av en kombination av följande faktorer:  

• vilka företag författarna ansåg vara mest intressanta utifrån studiens syfte 
• att se till att få en bra blandning av små, medelstora och stora företag. Detta för att 

studien inte skulle bli vinklad så att resultatet endast vore giltigt för en viss företags-
storlek  

• företag som hade möjlighet och var villiga att medverka i studien under den tidsperiod 
som författarna hade avsatt för intervjuserien  

I processen att identifiera ett antal lämpliga undersökningsobjekt bestod tillvägagångssättet i 
att: 
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 rådfråga experter inom Lean och miljö – Genom logistikavdelningen på Linköpings 
universitet kom författarna i kontakt en doktorand som forskade kring logistikstrukturer 
och miljö. Därigenom erhölls ett antal tips på företag som skulle kunna passa väl in som 
undersökningsobjekt. Ett antal tips på lämpliga objekt har även erhållits genom medarbe-
tare på Sustainia. 

 använda tidigare förvärvad kunskap om enskilda företags arbetssätt – Under studietiden 
har ett flertal svenska företag diskuterats och tagits upp som exempel. Detta i samband 
med kunskap förvärvad på andra håll har använts för att söka efter lämpliga undersök-
ningsobjekt. 

 använda resurser hos Lean Forum1 – Genom e-postkorrespondens med Lean Forum samt 
genomläsning av det senaste årets nyhetsbrev från föreningen, där exempel på företag som 
arbetar med Lean tas upp, har ett antal undersökningsobjekt kunnat identifieras. 

 använda företagsinformationsportalen Kompass – Då listan på möjliga undersöknings-
objekt behövde kompletteras (se nedan) med ett antal små och medelstora företag för att få 
en bättre bredd användes sökfunktionen i Kompass. Tillverkande svenska företag med 
mellan 20 och 500 anställda söktes. Bland de resultat som detta gav valdes slumpmässigt 
ett antal företag vars respektive webbsidor studerades för att undersöka huruvida de upp-
gav sig arbeta med Lean samt hur starkt fokus de påstod sig ha på miljöarbete. 

 använda sökmotorn Google – Slutligen användes även ett så enkelt, men dock kraftfullt, 
verktyg som sökmotorn Google. På sökningen kvalitet + Lean + miljö + produktion kom 
ett antal förslag, varav vissa visade sig vara länkar till företag som enligt sin webbsida ar-
betar både med Lean och med miljö.  

Denna urvalsprocess mynnade slutligen ut i en lista om knappt 30 potentiella undersöknings-
objekt. Eftersom fyra till fem undersökningsobjekt konstaterats vara lagom för denna del av 
studien behövdes ytterligare urval göras i denna lista. Utifrån den uppfattning om företagen 
som författarna skaffat sig under urvalsprocessen, prioriterades företagen därefter enligt 
vilken potential de bedömdes ha för att bidra till studiens fortskridande. Denna potential 
bedömdes utefter vilken form av koppling som företagen ansågs ha mellan affärsmässiga 
resultat och miljöarbete, huruvida någon form av integration mellan Lean och miljö fanns och 
hur långt de ansågs ha kommit i arbetet med Lean respektive miljöaspekter. Efter att ha 
diskuterat listan med Sven Alfredson på Sustainia, beslutades att även ta hänsyn till 
företagens storlek för att få en bredd bland företagen och därigenom kunna erhålla en mer 
generaliserbar bild. Slutligen kontaktades företagen enligt den prioritering som fastslagits, 
vilket resulterade i ett antal företag som var villiga att ställa upp på intervju, medan andra inte 
ansåg sig ha tid eller var oanträffbara. 

I denna process var författarna inledningsvis även i kontakt med ett företag som är omtalat för 
att ligga långt framme med Lean och som dessutom ligger långt framme i arbetet med att sälja 
funktion istället för produkt. Detta företag kunde inte se att Lean hade någon inverkan på 
miljön, utan såg enbart produktivitetsmässiga och ekonomiska fördelar. Däremot såg de en 
koppling till miljö i rent logistiska frågor kopplat till frakt vid globala inköp varvid de ansåg 
sig mer lämpade att delta som undersökningsobjekt inom detta område kopplat till miljö-
arbete. Då studiens fokus ligger på kopplingen mellan miljöarbete och Lean snarare än enbart 
transporter, som förvisso till viss del ingår i Lean, valde författarna därför att inte fortsätta 
kontakterna med detta företag. 

                                                 
1 En svensk nätverksorganisation för personer och företag med intresse för Lean produktion 
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Resultatet av val av undersökningsobjekt blev att intervjuer med fem företag bokades. Den 
person som författarna skulle ha träffat på ett av företagen tvingades dock att ställa in den 
inplanerade intervjun av personliga skäl. Istället för att genomföra intervjun vid senare tillfälle 
valde författarna att avboka detta företags medverkande. Detta eftersom det ansågs att ett 
senareläggande av intervjun skulle ha medfört att tidsplaneringen för examensarbetets utfö-
rande skulle ha blivit allt för förskjuten samtidigt som intervjuer med företag i samma stor-
leksklass redan var bekräftade. Slutresultatet blev att intervjuer genomfördes med de fyra 
företagen AstraZeneca, Haldex Hydraulics, Scania och Werinova. Nedan ges en kort presen-
tation av dessa. 

AstraZeneca i Södertälje – Läkemedelsföretag med 67 000 medarbetare (2008-04-07) och 
en försäljning på USD 29,6 miljarder under 2007. 11 900 personer är anställda inom 
AstraZeneca Sverige (2008-05-06). Sedan 2005 arbetar de enligt ett arbetssätt där MHS-
aspekter är integrerade i arbetet med Lean.  

Haldex Hydraulics i Skånes Fagerhult – En av fyra divisioner inom koncernen Haldex, där 
koncernen hade en omsättning på SEK 8 miljarder under 2007. Företaget arbetar som under-
leverantör till fordonsindustrin och har cirka 6 000 anställda globalt. (2008-01-25) Haldex 
Hydraulics började implementera Lean 2002 och har sedan 2007 en tjänst som kombinerad 
Lean-koordinator och miljösamordnare. 

Scania i Södertälje – Lastbils- och busstillverkare med 35 000 anställda i världen, varav 
12 000 i Sverige (2008-11-05). Faktureringen uppgick under 2007 till SEK 84,5 miljarder. 
Scania anses av många vara bland de ledande företagen inom Lean i Sverige. Scania har 
enligt företagets miljöpolicy som ambition att minimera sin påverkan på miljön. De arbetar 
utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att de tittar på miljöpåverkan från produktion 
och användning av fordonen. 

Werinova i Mullsjö – Företaget tillverkar formsprutade produkter i plast och har 23 anställda 
(2008-10-15) och en omsättning på cirka SEK 50 miljoner under 2007. 2007 slogs syster-
företagen Werinova och TSG-Plast samman och flyttade till, för ändamålet, nybyggda lokaler 
i Mullsjö utanför Jönköping. Företaget anser sig ha ett mycket aktivt miljöarbete, vilket bland 
annat tog sig i uttryck i byggandet av de nya lokalerna vilket gjordes på ett, enligt företaget, 
mycket miljövänligt sätt. Idag är Werinova i implementeringsfasen av Lean. 

2.4.2 Val av respondenter 
Inte bara valet av företag utan även vilka personer inom detta företag som intervjuas inverkar 
på resultatet av studien. Då det i denna studie är av intresse att studera företagens uppfattning 
inom såväl Lean som miljö, ville författarna få möjlighet att, på varje företag, tala med 
personer som kunde ge en bild av båda dessa områden. Om en enda person innehar kompe-
tens som täcker båda dessa områden räckte det således att intervjua bara denna, medan det i 
andra fall blev aktuellt med intervjuer med flera personer på samma företag. Detta anser för-
fattarna vara i enlighet med Bells (1999) resonemang att antalet undersökningsobjekt ska vara 
så många som behövs för att uppnå syftet med studien.  

Då författarna från början inte kände till undersökningsobjekten närmare fanns en plan för hur 
lämpliga respondenter skulle hittas. För företag där författarna inte kände till någon person att 
kontakta skulle receptionen kontaktas för tips på lämpliga kandidater från Lean- och miljö-
sidan. I de fall där författarna kände till personer inom företaget som kunde vara intressanta 
för intervju skulle dessa kontaktas direkt.  
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I de fyra företag som intervjuades tillkom det slutgiltiga valet av respondenter genom rekom-
mendationer från anställda på företaget.  

Hos AstraZeneca kontaktades företagets reception först, vilka sedan kopplade författarna till 
en person som arbetar med Lean. Denne kunde inte ställa upp på intervju, men gav oss kon-
taktuppgifter till Malin Brandel som är ansvarig för AstraZenecas integration av arbets-
miljöfrågor i företagets Lean-koncept. Det visade sig att AstraZeneca hade gjort en integration 
av arbetsmiljö i Lean liknande den som är syftet med detta examensarbete. Att intervjua 
Brandel om detta arbete ansågs av författarna vara mycket intressant. För att även få inblick i 
företagets Lean- och miljöarbete rekommenderade Brandel att även Åsa Westlund, som har 
insikt i företagets miljöfrågor, och Henrik Nordell, kunnig inom företagets Lean-arbete, skulle 
intervjuas. 

I ett nyhetsbrev från Lean Forum läste författarna om Haldex och tog kontakt med personen 
som omnämndes där. Denne rekommenderade oss sedan att ta kontakt med en person som i 
sin tur bad oss kontakta Emma Torstensson, Lean-koordinator och miljösamordnare på 
Haldex Hydraulics. Då Torstensson hade kompetens inom såväl Lean som miljö bestämdes att 
intervju bara behövde genomföras med henne för att få en bra bild av företagets arbete inom 
båda dessa områden.  

Hos Scania blev författarna av receptionen direkt vidarekopplade till Urban Wästljung som är 
ansvarig för företagets Public and Environmental Affairs. Han var intresserad att ställa upp på 
intervju, och rekommenderade att intervjuer även skulle ske med Susanne Olsson, ansvarig 
för miljöskydd inom produktionen, och P-O Lundqvist, kvalitetschef på Engine Production 
Assembly.  

Då valet av Werinova som undersökningsobjekt tillkom efter besök på deras hemsida föll det 
sig också naturligt att kontakta personen som stod som kvalitets- och miljösamordnare där, 
Lars Nilsson. Efter telefon- och e-postkontakt med honom bestämdes att intervjuer skulle 
genomföras med honom och företagets vd, Joachim Werich.  

Som nämnts i kapitel 2.4.1 fanns också en intervju inplanerad med ett femte företag. Den 
första kontakten med detta togs via Lean Forum. En representant från detta företag skulle vara 
gästtalare på en konferens på Chalmers tekniska högskola. Via denna talare knöts sedan kon-
takt med en person med god insikt i företagets Lean-arbete, med vilken intervju skulle ha 
genomförts, men som senare blev inställd.  

2.4.3 Intervjuernas genomförande  
Tre typer av intervjutekniker kan identifieras; strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad (Corbetta 2003). Dessa beskrivs kort nedan: 

Strukturerade – I strukturerade intervjuer är frågorna fastställda i förväg och ställs likadant 
och i samma ordning till alla respondenter (Corbetta 2003). Alla respondenter får också svara 
på alla frågor. Enligt Bergquist (2005) lämpar sig denna typ av intervju för statistiska jämfö-
relser och ger hög jämförbarhet mellan olika intervjuer. 

Semistrukturerade – Denna typ av intervjuer innefattar ett antal förutbestämda ämnes-
områden som intervjuaren vill ha svar på, men hur och i vilken ordning frågor ställs kan 
varieras efter intervjuarens eget tycke (Corbetta 2003). Hur väl specificerade frågorna är på 
förhand varierar också. Intervjuarens stödmaterial för samtalet kan bestå av en överblick över 
de ämnen som ska behandlas eller en mer utförlig lista med faktiska frågor som ska ställas 
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(Corbetta 2003). Semistrukturerade intervjuer ger en bra möjlighet att fånga in det som är 
viktigt för respondenten. Jämförbarheten mellan olika intervjuer blir dock låg (Bergquist 
2005). 

Ostrukturerade – Intervjuer där varken särskilda ämnesområden eller några frågor är förde-
finierade kallas ostrukturerade (Corbetta 2003). Intervjuaren vet vilken kunskap denne är ute 
efter, men inte hur denna kan se ut (Bergquist 2005). Intervjuarens roll i detta fall består i att 
ta upp ett tema som ska diskuteras varpå respondenten får utveckla ämnet såsom denne vill. 
Intervjuaren får uppmuntra respondenten att vidareutveckla resonemang som verkar intres-
santa samt leda tillbaks diskussionen till ursprungsämnet om respondenten börjar föra diskus-
sioner utanför detta (Corbetta 2003). Mer än så bör dock intervjuaren inte styra samtalet.  

Som nämnts ovan var målet med intervjustudien att få en uppfattning om hur företag arbetar 
med och ser på frågor gällande Lean och miljö samt att få tillgång till Lean- och miljörelate-
rade nyckeltal för att få inspiration till utformning av Green Lean-modellen. Det handlar såle-
des inte primärt om en jämförelse mellan de olika företagen, varför en strukturerad intervju 
inte är aktuell. Då författarna genom litteraturstudien hade skaffat sig en uppfattning om 
ämnet och hade givna områden där respondentens uppfattning var av intresse, passade heller 
inte den ostrukturerade formen av intervju. Istället handlade intervjustudien om att få tillgång 
till respondenternas kunskap och uppfattningar inom olika områden. Denna kunskap ansåg 
författarna bäst skulle fås genom att låta respondenten tala fritt om det denne finner intressant 
utifrån ett antal på förhand bestämda frågeställningar.  

Då olika respondenter har olika kompetens och kunskaper var också olika frågor intressanta 
vid de olika intervjuerna. För att få svar på undersökningens syfte ansåg författarna således att 
den semistrukturerade intervjuformen med sin flexibla struktur lämpa sig bra. För respektive 
respondent valdes ett antal områden ut för samtal kring. Urvalet skedde utifrån personens roll 
inom företaget. För en respondent med yrkeskompetens främst inom miljöfrågor har intervju-
frågorna således kretsat företrädelsevis kring detta. De fick dock också ge sin syn på frågor 
inom Lean eller andra områden som ligger utanför deras primära kompetens. Detta eftersom 
det även kan vara intressant att veta vilken insikt respektive sida hade i varandras arbeten och 
hur de värderade vikten av kollegornas arbete.  

Under intervjuerna bad författarna respondenterna om tillgång till några av de miljö- och 
Lean-relaterade nyckeltal som företaget mäter, för att kunna besvara FF2 explicit. För att 
kunna analysera och tolka nyckeltalen på ett relevant sätt, var det därför av intresse att se hur 
företagen arbetar med Lean och miljö. Eventuella slutsatser av nyckeltalen skulle då kanske 
kunna kopplas till ett visst användande av arbetssätten, eller också skulle en ändring i nyckel-
talen kunna kopplas till en viss aktivitet eller dylikt. Delar av intervjuerna kom därför att 
behandla på vilket vis företagen arbetade med lean respektive miljö. 

2.4.4 Dokumentation och utskrift av intervjuerna 
Svenning (1997) påpekar att det är nödvändigt med någon form av inspelning vid djupinter-
vjuer, då även en person som skriver mycket snabbt omöjligt kan hinna med att anteckna allt 
som sägs. Det är dock ovanligt att analysen sker direkt utifrån inspelningen. Istället brukar 
den bandade intervjun översättas till skriftlig form. Genom utskriften översätts materialet till 
en form som lämpar sig för närmare analys (Kvale 1997). 

Med detta som bakgrund tillfrågades respektive respondent om de godkände en inspelning av 
det som sades. För att öka chansen att svaret blev jakande förklarades syftet med inspel-
ningen: att den skulle vara ett hjälpmedel för att efter intervjutillfället kunna återlyssna det 
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som sagts, men att ingen utom författarna själva skulle få tillgång till inspelningen. Om 
personen inte gav sitt medgivande till inspelning hade författarna planerat att lita till sina 
minnen och förmåga att skriva ner det viktigaste som sagts.  

Som komplement till ljudinspelningen bestämdes att skriftliga anteckningar skulle tas. Detta 
för att inte stå helt utan dokumentation av intervjun om tekniken skulle fallera och inspel-
ningen misslyckas. Eventuella punkter som inte blir dokumenterade på band, till exempel 
bilder eller skriven text som visats för författarna, kan på detta sätt också dokumenteras. 

Alla respondenter gav sitt godkännande till att intervjun spelades in, vilket underlättade 
dokumentationen av själva intervjutillfället. Då flera personer valde att också rita bilder för att 
beskriva resonemang visade sig valet att också ta skriftliga anteckningar bli användbart. Vid 
transkriptionen kom också de skriftliga anteckningarna till hjälp. Detta eftersom det på vissa 
ställen var svårt att från bandet uppfatta vad som sades. Detta hade dock blivit nedskrivet 
under själva intervjun och kunde således komma med i dokumentationen. Ljudupptagningen 
och antecknandet kompletterade således varandra vid utskriften av intervjuerna. 

Transkriptionen från talad till skriven form är förenad med ett antal beslut och svårigheter. 
Hur mycket som skrivs ut beror på undersökningens natur och syftet med densamma. Försök 
visar också att utskrifter av exakt samma intervju kan bli mycket olika beroende på vem som 
transkriberar materialet (Kvale 1997). Detta kan vara problematiskt i vissa sammanhang. Då 
denna undersökning handlar om respondenternas allmänna tankegångar snarare än exakta 
ordval, anses dock inte eventuella inexaktheter i utskriften gällande respondenternas formule-
ringar, påverka den slutliga analysen negativt. Vid transkriptionen valde författarna därför att 
inte lägga ned tid på att få en ordagrann utskrift utan att lägga den på en sådan detaljnivå som 
uppfattades vara lämplig för att kunna göra en analys av materialet utan att lägga ner onödigt 
mycket tid på utskriften. 

I kapitel 4 redovisas resultatet från intervjuerna enligt en struktur där varje forskningsfråga 
behandlas separat. Utskrifterna från intervjuerna finns i författarnas ägo. 
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33  TTeeoorreettiisskk  rreeffeerreennssrraamm  
I detta kapitel presenteras resultatet av den litteraturstudie som gjorts. Kapitlet inleds med en 
presentation av Lean produktion varpå metoder inom miljöledning behandlas. Slutligen 
presenteras teorier som behandlar en kombination av ämnena miljö och Lean produktion.  
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3.1 Lean produktion 
Lean produktion är en västerländsk tolkning av Toyotas framgångsrika arbetssätt och filosofi 
gällande förbättringsarbete och effektivisering. En grundtanke inom Lean är att ha resurssnåla 
och flexibla processer som anpassas efter kunden och de behov denne för tillfället har. Stort 
fokus ligger på att eliminera brister för att skapa smidiga, störningsfria flöden. (Sörqvist & 
Höglund 2007) 

Nedan presenteras bakgrunden till Lean, Toyota Production System, grundtankarna inom 
produktionsfilosofin samt ett antal verktyg som brukar förknippas med Lean.  

3.1.1 Toyota Production System 
Toyota Motor Company grundades 1937 och hade inledningsvis en svår tid. Under de första 
13 åren fram till 1950 hade företaget totalt tillverkat 2 865 bilar, att jämföra med Ford Rouge 
Plant i Detroit, USA, som tillverkade 7 000 bilar på en dag. Efter att ha besökt och studerat 
Rouge-fabriken utvecklade Eiji Toyoda tillsammans med Taiichi Ohno under 1950-talet en 
produktionsfilosofi som de kom att kalla Toyota Production System (TPS). Till detta hämtade 
de till viss del inspiration från massproduktionsfilosofin hos Ford, samtidigt som de på andra 
sätt gick helt på tvären mot densamma (Womack et al. 1990). Anledningen till detta var att 
Toyotas hemmamarknad var mycket differentierad, med allt från lyxbilar till små lastbilar för 
bönderna. Detta gjorde det nödvändigt att tillverka många olika modeller i samma fabrik 
vilket skulle ha utgjort ett problem med Fords massproduktionsfilosofi. Vidare var landets 
ekonomi körd i botten efter andra världskrigets slut, så inga möjligheter fanns till dyra inve-
steringar för startandet av biltillverkning. Dessa faktorer bidrog till att TPS utformades för att 
möta krav på kort genomloppstid för att så snabbt som möjligt få tillbaka utlagda pengar samt 
för att säkerställa att endast det som kunden vill ha produceras. 2 (Oskarsson et al. 2006) 

Oljekrisen 1973 fungerade som ett startskott för intresset för TPS i Nordamerika, men det 
dröjde fram till 1984 innan NUMMI, den första nordamerikanska TPS-baserade fabriken 
öppnades som ett joint venture mellan Toyota och General Motors (Shah & Ward 2007). 
Begreppet Lean som en beskrivning av TPS myntades först av John Krafcik 1988 men blev 
mer känt för allmänheten 1990 genom The Machine that Changed the World av Womack et 
al. (Shah & Ward 2007). 

3.1.2 Grundtankar inom Lean produktion 
I boken Lean Thinking definierar Womack och Jones (2003) fem grundprinciper för företag 
som vill jobba med Lean. Tillsammans bildar de fem stegen den helhet som utgör grund-
tankarna bakom Lean.  

Steg 1: Definiera värde utifrån slutkundens perspektiv. Definiera värdet utifrån en viss 
produkt som möter kundens behov vid ett givet pris och en given tid. Här är det viktigt att 
lämna alla gamla föreställningar bakom sig och förutsättningslöst, oberoende av hur produk-
ten eller tjänsten sett ut förut, försöka definiera vad kunden verkligen vill ha. 

                                                 
2 Som kuriosa kan nämnas att det, under en period i början av 1950-talet, fanns en risk att denna nya 
produktionsfilosofi skulle omöjliggöras av japanska ministeriet för internationell handel och industri. De hade 
planer på att slå ihop Japans tolv biltillverkare till två eller tre större bolag vars fokus skulle ha legat på 
masstillverkning (Womack et al. 1990). 
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Steg 2: Kartlägg värdeflödet genom att identifiera den serie av steg en produkt måste 
genomgå från design till den slutliga lanseringen av produkten. Börja med att kartlägga det 
nuvarande värdeflödet och kartlägg därefter hur ett optimalt flöde skulle se ut. Arbeta sedan 
med att eliminera det slöseri som skiljer det nuvarande och det optimala flödet åt. 

Steg 3: Få de kvarvarande, värdeskapande stegen att flyta i ett jämnt flöde utan köer eller 
onödiga avbrott. En stor del i detta är att gå från massproduktion till produktion av små 
partier, idealt i storlek av en produkt, så kallat enstycksflöde. 

Steg 4: Arbeta efter ett pull-system (dragande flöde) istället för att tillverka efter prognoser. 
Ingenting bör produceras såvida den efterföljande delen i förädlingskedjan inte efterfrågar det. 
På detta sätt undviks överproduktion då det är den verkliga efterfrågan från kund som styr hur 
mycket som tillverkas.  

Steg 5: sträva efter perfektion. I takt med att omvärlden förändras måste också företag förnya 
och förbättra sig för att förbli konkurrenskraftiga. Processerna bör kontinuerligt ses över och 
anpassas efter nya förhållanden eller för att ännu bättre leva upp till kundernas krav och för-
väntningar. Arbetet är därför inte slut när steg fyra är avklarat, utan det är då dags att börja om 
från steg ett och fortsätta arbetet mot ständig förbättring. 

3.1.2.1 Processynsätt 
Inom Lean är det essentiellt att organisera och tänka utifrån hur produkterna rör sig snarare än 
hur människor, maskiner eller tjänster förflyttas. Detta brukar kallas att tänka utifrån ett 
processynsätt. (Bicheno 2004) Inom kvalitetsområdet innebär en process en serie av 
aktiviteter som upprepas i tiden och har en definierad start- och slutpunkt (Bergman & Klefsjö 
2006). Processen transformerar input till ouput för att tillfredsställa ett kundbehov (Anupindi 
et al. 2006). Syftet med processen är att, med så små resurser som möjligt, skapa värde åt en 
intern eller extern kund. (Bergman & Klefsjö 2006) 

3.1.2.2 Kaizen – ständiga förbättringar 
Kaizen anses ofta vara filosofin som de övriga verktygen och metoderna inom Lean är upp-
byggda kring (EPA 2007). Kaizen ger uttryck för Leans strävan efter ständig förbättring; det 
dagliga arbetet med att bli bättre och bättre i strävan mot perfektion (Liker 2004). Alla, från 
högsta ledningen till arbetarna på verkstadsgolvet, har ansvar för att arbetet med ständiga för-
bättringar fortlöper (Bicheno 2004). 

Några grundtankar inom filosofin är att (EPA 2007): 

• Snabbt gå från planering till att implementera förändringen 
• Arbeta med små, ständiga förbättringar snarare än att hitta den perfekta lösningen 
• Involvera medarbetare och att arbeta i team 
• Hitta grundorsaken till problem 
• Förbättra processer utifrån ett systemperspektiv  

Det japanska uttrycket är uppbyggt av symbolerna kai (改), som betyder förändring, respek-
tive zen (善), som betyder bra. Tillsammans kan de tolkas som förändra till det bättre eller, 
vilket är en vanligare översättning i Lean-sammanhang, ständig förbättring. I ordets egentliga 
bemärkelse ingår såväl större som mindre modifieringar i detta, men Kaizen har inom Lean 
kommit att tolkas mer som arbetet med att åstadkomma små, ständiga förbättringar. Bergman 
och Klefsjö (2006) vill dock understryka att det inom Kaizen finns rum för såväl små som 
stora förbättringar. 
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Rent praktiskt innebär arbete med Kaizen att människor arbetar tillsammans för att förbättra 
arbetsmetoderna och därmed förbättra flödet (Soltero & Waldrip 2002). Särskilda Kaizen 
events kan anordnas. Dessa är välstrukturerade, arbetarfokuserade evenemang som pågår tre 
till sju dagar och syftar till att nå förbättring. (Tice et al. 2005) Evenemangen, ibland kallade 
Kaikaku, används för att på kort tid leverera resultat (Bicheno 2004).  

3.1.2.3 Respekt för individen 
För att få en lyckad Lean-kultur räcker det inte med att företaget uttrycker att de ska arbeta 
efter vissa principer. I slutändan är det de anställda och deras inställning som avgör hur före-
taget faktiskt fungerar. Stenzel (2007) uttrycker det som att företagande i slutändan handlar 
om en samling människor (anställda) som försöker tillfredsställa en annan samling människor 
(kunderna) bättre än alla andra (konkurrenterna). De som gör detta bäst, mest samstämt och 
med störst övertygelse är de som kommer att vinna i längden. En gemensam kultur där alla 
anställda tänker och agerar enligt Lean-konceptet är därför en förutsättning för ett lyckat 
arbete. (Stenzel 2007) 

3.1.2.4 Kundvärde 
Kundvärde och förmågan att sätta kunden i centrum är en av grundstenarna inom Lean, vilket 
återspeglas i Womack och Jones (2003) fem grundprinciper för Lean. Målet är att skapa 
produkter med oöverträffat kundvärde, vilket kräver en djup förståelse för kundernas behov. 
(Womack & Jones 1996) Verktygen som används inom Lean är bara medel för att åstad-
komma ökat kundvärde menar George Davidson, en före detta fabrikschef på Toyota 
(Bicheno 2004).  

Förhållandet mellan insatta resurser och det producerade resultatet är ett intressant mått vid tal 
om kundvärde. Då det är lätt att tro att ökade resurser alltid ger positiva effekter, ett ökat 
kundvärde, på den vara som säljs. Så är dock inte alltid fallet. Aktiviteter som inte tillför 
värde måste ifrågasättas. (SIS Forum AB 2008) 

3.1.2.5 Slöseri – Muda 
Som namnet Lean (resurssnål produktion) antyder är en viktig del i produktionsfilosofin att 
eliminera och förebygga slöseri. Slöseri definieras som de ur kundsynpunkt icke-värde-
skapande elementen. Genom att eliminera dessa element kan företag uppnå det övergripande 
målet med Lean, att öka värdet för kunden (Bicheno 2004).  

Inom Lean har det klassiskt sett varit framförallt sju former av slöseri som har fokuserats; 
överproduktion, väntan, rörelse, transporter, överarbete, lager, samt defekta produkter. Enligt 
Bicheno (2004) är det just i denna ordning slöserierna bör betraktas, med överproduktion som 
den mest allvarliga och sedan de övriga i fallande grad av betydelse. (Bicheno 2004) 

Det finns även ett antal nya former av slöseri. I boken The Toyota Way lägger Liker (2004) 
till outnyttjad kreativitet som en åttonde form av slöseri. Kidwell (2006) menar vidare att även 
miljömässigt slöseri bör inkluderas som en viktig form av slöseri för att uppnå kostnads-
besparingar. Detta bekräftas även av ett antal fallstudier (Society of Manufacturing Engineers 
2006, Pacific Northwest PPRC 2007, Maxwell et al. 1998, Bantowski 2007, Bantowski 
2008a, Bantowski 2008b, EPA 2008c-j, Kidwell 2006). Nedan ges en kort översikt över de 
slöserier som nämnts. 

Överproduktion – Att tillverka för mycket av någonting, att producera det för tidigt eller 
”bara utifall att” är olika former på överproduktion. Detta slöseri är enligt Taiichi Ohno det 
värsta eftersom den ligger bakom så många problem och andra typer av slöseri. Överproduk-
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tion motverkar ett jämnt flöde genom att skapa ojämn produktion och leder till långa led- och 
lagringstider samt en hög nivå av produkter i arbete (PIA). (Bicheno 2004) 

Väntan – Eftersom det inom Lean är viktigare med ett jämnt flöde än ett högt resursut-
nyttjande är produkters väntan en viktig form av slöseri att eliminera. En indikation på sådant 
slöseri är varje gång ett material eller en komponent inte är i rörelse, eller inte befinner sig i 
en värdeskapande process. I praktiken är det mycket svårt att helt eliminera produkternas 
väntan, men ett företag bör trots detta ha som mål att i så hög utsträckning som möjligt för-
hindra och eliminera sådana dröjsmål. Förutom att bygga upp höga PIA-nivåer har produkters 
väntetid även ett direkt samband med dess ledtid, vilket ytterligare talar för att denna form av 
slöseri bör elimineras i så hög utsträckning som möjligt. (Bicheno 2004) 

Rörelse – Slöseri i form av onödig rörelse refererar till både människor och maskiner. Den 
mänskliga dimensionen avser ergonomi som en drivande faktor för kvalitet och produktivitet. 
Om en operatör måste flytta på saker eller sträcka sig för att se bättre är detta slöseri i form av 
onödig rörelse. Vidare går mycket ofta en stor andel tid till spillo på arbetsstationer till följd 
av icke-optimal layout. Bortsett från dessa ekonomiska aspekter av denna form av slöseri är 
dess eliminering även eftersträvansvärd ur en moralisk aspekt eftersom den utgör en hälso- 
och säkerhetsrisk för operatören. Den maskinella dimensionen av detta slöseri avser en dålig 
arbetsplatslayout vilket leder till onödiga rörelser som upprepas flera gånger dagligen. 
(Bicheno 2004) 

Transporter – Eftersom kunder inte betalar för att få produkterna flyttade är transport en form 
av slöseri. Det är dock svårt att till fullo eliminera transporterna då vissa sådana är nöd-
vändiga. Däremot bör företag arbeta med att kontinuerligt reducera sina transporter. Förutom 
att innebära en kostnad är mängden transporter och materialhantering direkt proportionellt 
mot risken för skada och förslitning av produkterna. Transport är vidare nära förenat med 
kommunikation, och långa transportsträckor innebär att exempelvis kvalitetsbrister och feed-
back om sådana dröjer. (Bicheno 2004) 

Överarbete – Begreppet överarbete innefattas dels av att utföra mer arbete än vad som krävs, 
men också av att använda sig av maskiner som är mer avancerade än vad som krävs för den 
specifika uppgiften. Den senare förklaringen kan innebära att företag inhandlar en stor maskin 
istället för flera mindre sådana, vilket gynnar användandet av stora batcher och minskar möj-
ligheten till ett jämnt flöde. Detta gäller även fleroperationsmaskiner vilka blockerar andra 
bearbetningstyper medan den håller på med en typ av bearbetning. Att använda sig av flera 
mindre maskiner istället för en större sådan innebär flera fördelar. Exempelvis kan enklare 
maskiner användas, vilka lätt kan underhållas vid olika tillfällen så att inte hela fabriken på-
verkas. Vidare innebär användandet av flera mindre maskiner att risken för att flaskhalsar 
minskar. Det blir också lättare att hålla maskinparken modern, exempelvis eftersom företaget 
kan inhandla en mindre maskin varje år istället för en större maskin vart femte år. I denna 
form av slöseri inbegrips även problem med maskiner som inte klarar av att genomgående 
hålla erforderlig kvalitet. (Bicheno 2004) 

Lager – Precis som i flera av de övriga formerna av slöseri går det i princip inte att helt elimi-
nera ett företags lager. Däremot bör ett företag sträva efter att minska sina lager så långt det är 
möjligt eftersom lagerhållning medför kvalitets- och produktivitetsproblem. Lager leder till 
ökad ledtid, förhindrar snabb identifiering av kvalitetsbrister, döljer processproblem (se 
Japanska sjön nedan), ökar behovet av yta och motverkar kommunikation. Den verkliga kost-
naden för att hålla lager är ofta betydligt större än det kapital som binds upp däri. (Bicheno 
2004) 
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Defekta produkter – Den sista av de sju klassiska formerna av slöseri är defekta produkter. 
De problem som dessa orsakar kan vara både interna (kassationer, omarbeten, förseningar) 
och externa (garantikostnader, reparationer, underhållsarbete, förlorad kund) vilka samtliga 
ger upphov till kostnader för företaget. Storleken på dessa kostnader ökar generellt ju senare 
defekten upptäcks. Därför är det viktigt med arbete med förebyggande åtgärder som exempel-
vis Jidoka (se kapitel 3.1.3.7). (Bicheno 2004) 

Outnyttjad kreativitet – Något som det läggs ett stort värde på i Lean är kreativitet, förmåga 
till skarpt tankearbete, och problemlösning (Liker & Meier 2007, Liker & Hoseus 2007, Ohno 
1988). Även om outnyttjad kreativitet inte fanns med bland Ohnos sju klassiska former av 
slöseri har det alltid fokuserats inom TPS och Lean. Följderna av outnyttjad kreativitet kan 
exempelvis vara att förlora tid, idéer, kompetens och förbättringsmöjligheter (Liker 2004). 

Miljöslöseri – Med miljöslöseri menas utsläpp, miljöfarligt avfall, energi, vatten och andra 
element som på olika sätt bidrar till att försämra miljön. Genom att fokusera reduktionen av 
slöseri även på miljöslöseri kan företag dels uppnå flera långsiktiga mål som miljömässig 
hållbarhet och goodwill. Samtidigt kan även rent kostnadsmässiga besparingar uppnås efter-
som priset för miljöpåverkan stiger, i form av bland annat ökad energikostnad och högre 
skatter. (Kidwell 2006) 

3.1.2.6 Japanska sjön 
I litteraturen kring Lean nämns ofta analogin med den japanska sjön. I denna illustreras brister 
i processerna – till exempel defekt material, maskinstopp, långa ställtider, osäkra leveranstider 
och ineffektiv layout – som stenar i en sjö. Vattennivån i sjön representerar slöseri i form av 
kortsiktiga åtgärder – till exempel höga säkerhetslager, säkerhetskapacitet och omarbete. 
Dessa underlättar en friktionsfri segeltur för företaget, trots de underliggande problemen, se 
Figur 1. Den lämpliga långsiktiga lösningen är att blotta och rensa bort stenarna så att företa-
get kan segla friktionsfritt även i grunt vatten – vilket symboliserar ett företag med Lean. 
(Anupindi et al. 2006) 

En hög vattennivå döljer stenar och grundorsaken på bottnen samtidigt som friktionsfri 
segling på grund av en hög vattennivå hindrar incitamentet att leta efter grundorsaker. För att 
komma ifrån dessa problem och uppnå den långsiktiga lösningen föreslår analogin att vatten-
nivån sakta och gradvis sänks genom Kaizen, ständiga förbättringar, tills de översta stenarna 
syns, varpå dessa rensas bort. Därefter kan förfarandet upprepas tills samtliga stenar är bort-
rensade, eller annorlunda uttryckt – tills samtliga processbrister är åtgärdade. (Anupindi et al. 
2006) 

 
Figur 1: Den japanska sjön (Anupindi et al. 2006, egen bearbetning ) 
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3.1.2.7 TPS-huset  
TPS-huset är en bild som försöker visualisera de mål och verktyg som tillsammans bygger 
upp Lean-konceptet. Huset finns i olika utföranden men grundtanken är densamma i alla ver-
sioner. Taket representerar de mål som ska nås: högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortaste 
ledtid. Väggarna, eller pelarna, som håller upp taket består av de två viktiga principerna inom 
Lean: Just-in-time (se kapitel 3.1.3.6) och Jidoka (se kapitel 3.1.3.7). Dessa ska vara till hjälp 
i arbetet med att uppnå målen. För att detta ska fungera måste också en stabil grund finnas, i 
vilken bland annat Heijunka (se kapitel 3.1.3.3), Kaizen och standardiserade processer brukar 
ingå. Förutom detta är minimering av slöseri och hänsyn till människorna i organisationen 
viktiga delar (Liker 2004). De olika delarna i TPS-huset presenteras närmare i kapitel 3.1.3 
nedan. 

Liknelsen vid ett hus representerar också att alla delar är viktiga, enligt resonemanget att 
kedjan inte är starkare än den svagaste länken. Vidare visar huset att varje element är viktigt, 
men att det är än viktigare hur delarna samverkar för att stötta varandra. (Liker 2004) 

 
Figur 2: TPS-huset (South West MAS 2007) 

3.1.3 Verktyg inom Lean produktion 
Lean beskrivs ofta i termer av verktyg som används i olika faser eller situationer. Enligt 
George Davidson, den pensionerade fabrikschefen på Toyota som menade att TPS handlar om 
kunden, är verktygen medel för att åstadkomma det övergripande målet om ökat kundvärde 
(Bicheno 2004).  

Det ska dock påpekas att Lean är mer än bara dess beståndsdelar; tillsammans bildar verkty-
gen ett system som är större än summan av dess komponenter. Det brukar talas om Lean som 
en filosofi. Då filosofin till stor del bygger på verktyg och koncept är emellertid kunskap om 
dessa är nödvändig. (Bicheno 2004) Nedan presenteras några av de grundläggande verktygen 
och metoderna inom Lean. Det ska dock påpekas att alla verktyg inte behöver passa för alla 
företag; Lean förespråkar att filosofin och verktygen anpassas och används enligt ett sätt som 
gynnar den egna verksamheten. (Liker 2004) 

3.1.3.1 5S 
Det så kallade 5S-programmet föreslår fem åtgärder för att eliminera slöseri, muda, som 
bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. När det är lätt att se vad som hör till 
en arbetsstation och hur uppgiften ska utföras blir det också enkelt att se om den görs på rätt 
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sätt och hur slöseriet kan minskas. Tanken är att detta ska leda till en ökad kvalitet, minskad 
genomloppstid och en effektivare produktion. De fem s:en kommer från japanskan och står 
för (Liker 2004, Bicheno 2004): 

1. Seiri (sortera). Gå igenom det du har på arbetsplatsen, behåll det du behöver och gör 
dig av med sådant som inte behövs. Saker som bara används veckovis eller någon 
gång emellanåt kanske kan förvaras i förråd istället för direkt invid arbetsplatserna. 
Sådant som aldrig används eller som det råder tvivel om huruvida det används bör 
rödmarkeras eller avyttras. En rödmarkering innebär att en röd lapp sätts på produkten 
som inte används, och ett datum specificeras. Om produkten inte används innan detta 
datum ska produkten avyttras. 
Sorteringssteget ska upprepas regelbundet, exempelvis på halvårsbasis. 

2. Seiton (strukturera). Se till att det finns en plats för allt och att allt är på sin plats. 
Genom att till exempel verktyg alltid läggs på sin plats elimineras den tid som annars 
kan slösas bort på att leta.  

3. Seiso (städa). Håll rent. Rengöringen blir en granskning som blottlägger förhållanden 
som avviker från det normala och som kan orsaka kvalitetsbrister eller maskinhaverier. 
Om ett företag har som princip att i så stor utsträckning som möjligt ha ett rent verk-
stadsgolv är det till exempel betydligt lättare att upptäcka en oljefläck som indikerar 
att en maskin behöver repareras än om det hade varit smutsigt och stökigt på golvet.  

4. Seiketsu (standardisera). Utveckla system och metoder för att kontinuerligt upprätt-
hålla och övervaka steg 1-3.  

5. Shitsuke (självdisciplin). Att hålla arbetsplatsen i ordning är en löpande process av 
ständiga förbättringar vilket innebär att samtliga anställda kontinuerligt måste arbeta 
med att de ovanstående stegen efterlevs.  

5S är en cyklisk metod, vilket innebär att de fem stegen upprepas om och om igen över tiden. 
Detta leder till ständig förbättring, en av grundtankarna inom Lean (se kapitel 3.1.2). 5S utgör 
också en grund till många av de andra metoderna inom Lean, bland annat TPM och JIT. (EPA 
2008k) 

3.1.3.2 Ikko-nagashi – Enstyckstillverkning  
I en produktionsanläggning som tillämpar Lean är ett mål att producera små batcher, idealt i 
storleken av bara en produkt, så kallat enstycksflöde eller enstyckstillverkning. Genom att 
styckvis förflytta artiklarna genom produktionen skapas ett jämnt flöde. Vidare upptäcks 
eventuella problem lättare eftersom de direkt märks som en störning i produktionsflödet då 
fluktuationerna inte döljs av lager. (Lean Forum 2008, Liker 2004) 

3.1.3.3 Heijunka - Utjämnad produktion 
Att eliminera slöseri, Muda, är en viktig del för att nå det jämna flöde som eftersträvas inom 
Lean. Att minska slöseriet är dock bara en del i arbetet med att uppnå detta. Ytterligare två 
delar behöver fokuseras för att nå fram. Dessa är Muri, överbelastning av människor och ma-
skiner, samt Mura, ojämnheter. Tillsammans bildar dessa tre något som brukar kallas de tre 
M:en, vilka alla tre måste motarbetas för att skapa ett fungerande Lean-arbete. (Liker 2004) 
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Figur 3: De tre M:en (Liker 2004, egen bearbetning) 

Muri innebär att människor eller maskiner tvingas arbeta mer än vad som är naturligt eller bra 
för dem. Detta leder till dålig kvalitet, säkerhetsrisker, defekta varor och sammanbrott i pro-
duktionen. Mura, ojämnheter i produktionen, leder till Muri och Muda. Att tidigt i Lean-
arbetet, i regel innan arbetet med att eliminera slöseri inleds, göra ansträngningar för att jämna 
ut arbetsbördan är således viktigt, eftersom det annars är svårt att komma tillrätta med slöseri 
samt överansträngning av människor och utrustning. (Liker 2004) 

Att tillverka efter ett pull-system, vilket är en av grundstenarna inom Lean enligt Womack 
och Jones (2003) fem grundprinciper, ska inte tolkas som att produkterna tillverkas i precis 
den sekvens som kundorderna kommer in. Detta skulle leda till kraftigt fluktuerande tillverk-
ningsvolymer från dag till dag vilket i sin tur skulle resultera i ett behov av höga lagernivåer, 
att personal och maskiner får jobba övertid ena dagen och nästa dag kanske behöva skickas 
hem respektive stå oanvända på grund av arbetsbrist, samt en så kallad bullwhipeffekt i för-
sörjningskedjan. Detta är inte alls i enlighet med vad som eftersträvas med Lean. Istället har 
det visat sig ge bäst kundservice och vara mest Lean att jämna ut produktionen istället för att 
producera direkt efter kundorder. (Liker 2004) 

Heijunka innebär att utjämna produktionen med avseende på både volym och produktmix. 
Istället för att tillverka längre serier fördelas det totala antalet kundorder under en viss period 
så att samma produktmix tillverkas varje dag under perioden. Jämför Figur 4 och Figur 5. 

 
Figur 4: Arbetet vid traditionell produktion. 
(Liker 2004) 

 
Figur 5: Arbetet vid utjämnad produktion. 
(Liker 2004) 
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Antalet omställningar blir avsevärt högre med utjämnad produktion jämfört med traditionell. 
En förutsättning för utjämnad produktion är således att ställtiden är kort, annars nås inga 
vinster. En metod för reducering av ställtid är den så kallade SMED-metoden som förenklat 
går ut på att separera inre och yttre ställtid. Genom att omvandla så mycket som möjligt av 
den inre till den yttre formen kan stora delar av omställningen göras medan maskinen är i 
arbete och tiden maskinen står stilla minimeras. (Shingo 1985) 

3.1.3.4 Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete är ett viktigt hjälpmedel för att uppnå flera av grundtankarna inom Lean, 
som exempelvis minskad variation och ständiga förbättringar. Av denna anledning brukar det 
räknas som en del av grunden i TPS-huset (Bicheno 2004). Standardiserat arbete innebär att 
sättet att utföra en arbetsuppgift ska vara konsekvent och likadant hos alla som utför upp-
giften. Till skillnad från arbetsbeskrivningar i Taylorismen är det arbetarna själva som har 
ansvaret för att utveckla och kontinuerligt förbättra de standarder de ska arbeta efter (Liker 
2004). Standardiseringen innebär att arbetet ska vara specificerat enligt innehåll, sekvens på 
utförandet, tid för utförandet och slutresultat (Spear & Bowen 1999). Beskrivningen ska vara 
tydlig nog för att ge klara riktlinjer, men så flexibla att arbetarna kan vara kreativa och 
komma med innovativa idéer som kan utgöra grund för vidare förbättring (Liker 2004).  

Standardiserat arbete är en viktig del i att åstadkomma förbättringar och uppnå perfektion. 
Detta visar sig i Henry Fords anteckningar från 1926 där han beskriver vad standardiserat 
arbete är för något och vad det är bra för (Bicheno 2004): 

To standardise a method is to choose out of many methods the best 
one, and use it. What is the best way to do a thing? It is the sum of all 
the good ways we have discovered up to the present. It therefore 
becomes the standard. Today’s standardisation is the necessary 
foundation on which tomorrow’s improvement will be based. If you 
think of standardization as the best you know today, but which is to be 
improved tomorrow – you get somewhere. But if you think of 
standards as confining, then progress stops. – Henry Ford, 1926 
(Bicheno 2004) 

För att förstå hur standardiserat arbete inom Lean fungerar finns det tre nyckelaspekter som 
bör beaktas (Bicheno 2004): 

1. Standardiserat arbete är inte statiskt; om ett nytt och bättre sätt upptäcks ska arbetssät-
tet uppdateras. 

2. Standardiserat arbete bidrar till att upprätthålla stabilitet och minskar variation efter-
som arbetet utförs på samma sätt hela tiden. Vidare medför det att defekter och avvi-
kelser lättare upptäcks. 

3. Standardiserat arbete är viktigt för kontinuerliga förbättringar – att gå från en standard 
till en bättre sådan utan att riskera att omedvetet glida tillbaka. 

3.1.3.5 Kaikaku – Kaizen events 
Som nämnts i kapitel 3.1.2 är Kaizen – ständiga förbättringar – en grundtanke inom Lean. 
Rent praktiskt innebär arbete med Kaizen att människor arbetar tillsammans för att förbättra 
arbetsmetoderna och därmed förbättra flödet (Soltero & Waldrip 2002). Särskilda Kaizen-
events kan anordnas. Dessa är välstrukturerade, arbetarfokuserade evenemang som pågår tre 
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till sju dagar och syftar till att nå förbättring3 (Tice et al. 2005). Evenemangen, ibland kallade 
Kaikaku, används för att på kort tid leverera resultat (Bicheno 2004).  

Kaizen events går ut på att tvärfunktionella team med deltagare från olika delar av företaget 
arbetar för att eliminera slöseri och nå snabba förändringar genom att använda olika Lean-
verktyg. Arbetet kan ske i tre steg (EPA 2007): 

1. Planering och förberedelse 
I förberedelserna inför ett Kaizen-event bestäms ett problem och målområde som ska be-
handlas. Exempel kan vara en del i produktionen där det ofta uppstår flaskhalsar eller ett 
område som har stark påverkan på resultatet eller de värdeskapande aktiviteterna.  

2. Implementering – genomförande av Kaizen-event 
Själva Kaizen-eventet börjar med att deltagarna samlas och gör en nulägesbedömning av 
det som föranlett sammankomsten. Processen observeras, data samlas in och processer 
kartläggs. På så sätt skapas en gemensam uppfattning om problemet som ska lösas.  

I nästa steg utvecklar teamet idéer för förbättring, vilka utvärderas och testas varpå vissa 
väljs för implementering. Olika verktyg används för detta ändamål, till exempel VSM (se 
kapitel 3.1.3.11) och 5 varför (se kapitel 3.1.3.8). Själva implementeringen utförs också av 
teamet, och ska ske i tidsmässig nära anslutning till Kaizen-eventet.  

3. Presentation och uppföljning 
Uppföljande aktiviteter är viktiga för att kommunicera resultatet till resten av organisatio-
nen och för att få förändringen att upprätthållas.  

3.1.3.6 Just-in-time – JIT 
Den ena pelaren i TPS-huset, Just-in-time (JIT) bygger på den historiska förutsättningen om 
kapitalknapphet som ledde till att Toyota var tvungna att konstruera ett system med låga kost-
nader och korta genomloppstider för att få igen pengarna så snabbt som möjligt. Av denna 
anledning sågs inte produktion mot prognos och lager som ett möjligt alternativ. (Oskarsson 
et al. 2006) 

Stommen i JIT utgörs av fyra stycken ”just-right” (exakt rätt), vilka innebär att processerna 
endast utvecklar, producerar och levererar vid behov (Anupindi et al. 2006): 

• exakt vad som behövs (inte fel eller defekta produkter) 
• exakt hur mycket som behövs (varken mer eller mindre) 
• exakt när det behövs (varken förr eller senare) 
• exakt var det behövs (inte någon annanstans) 

För att efterleva dessa fyra ”just-right”-regler består JIT av ett antal principer, verktyg och 
tekniker. Grunden inom JIT bygger på att den föregående processen alltid måste göra vad den 
efterföljande processen ber om. Om inte detta följs kommer JIT inte att fungera. Samtidigt är 
det viktigt att ett jämnt flöde av de producerade enheterna upprätthålls. För att säkerställa att 
dessa principer efterlevs används ett så kallat kanban-system. Detta är uppbyggt av enkla sig-
naler i form av kort eller lastbärare vilka kallas kanban (Liker 2004). Genom ett kanban-
system kan flödet av enheter regleras samtidigt som det även medför att lager hålls på en 

                                                 
3 Författarnas anmärkning: detta tidsspann varierar mellan olika författare; Tice et al. (2005) säger som synes att 
evenemangen pågår tre till sju dagar medan EPA (2007) menar att tiden vanligen är två till fem dagar.  
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miniminivå. Dessutom fungerar kanban-systemet som en visuell kontrollfunktion (Shingo 
1989).  

Kanban-systemet fungerar som en kedjereaktion. Denna inleds med att en kundorder inkom-
mer och att detaljer genom detta förbrukas i produktionsprocessens sista steg. Det här innebär 
att ett behov av nya detaljer uppstår vilket signaleras genom att ett kanban skickas bakåt till 
föregående station. Denna station framställer därpå erforderligt antal detaljer, vilket innebär 
att ingående komponenter till denna station förbrukas och att ett behov av sådana därmed 
uppstår. Det behovet signaleras i sin tur genom att kanban skickas till föregående station och 
hela proceduren upprepas (Shingo 1989). Kanban-system kan användas både internt, vilket 
beskrivs ovan, och externt, mellan en fokalfabrik och övriga delar i försörjningskedjan. När 
exempelvis en särskild detalj behövs inom produktionen i en fabrik skickas ett kanban till 
dess leverantör som i sin tur levererar den behövda detaljen samt returnerar kanban-kortet 
(Liker 2004). 

En annan viktig aspekt för att få JIT att fungera är partnerskap och ingående samarbeten med 
leverantörerna. Tanken med partnerskapen är att båda sidor tjänar på samarbetet genom lång-
siktiga och stabila relationer istället för ett kortsiktigt synsätt där den andra parten ses som en 
motspelare. En viktig del inom JIT är att arbeta tillsammans med ett fåtal bra och pålitliga 
leverantörer. Genom att arbeta tillsammans för att finna sätt att utveckla sin leverantör och 
hjälpa dem att ta fram nya arbetssätt och tekniker samt sänka sina priser kan stora fördelar 
uppnås. (Bicheno 2004) 

Förutom att vara nödvändigt för JIT är de fördjupade samarbetena även viktiga för den andra 
pelaren i TPS-huset, Jidoka. Genom att utveckla leverantörerna och att fullt förtroende före-
ligger mellan parterna kan den icke värdeskapande aktiviteten inspektion av ankommande 
gods elimineras. (Bicheno 2004) 

I försörjningskedjor är information om kundens behov essentiellt för att undvika en bullwhip-
effekt (Olhager 2000). I ett JIT-system är det av särskilt stor vikt att ett företags leverantörer 
känner till dess behov för att kunna planera sin egen produktion noggrant och undvika en 
ryckig försörjningskedja. Ett sätt att uppnå ett effektivt utbyte av information är genom så 
kallad Electronic data interchange (EDI) som är ett standardiserat elektroniskt kommunika-
tionsprotokoll vilket kan användas mellan företags produktions- och materialplanerings-
system. Genom EDI kan en leverantör exempelvis dagligen följa hur många av varje kompo-
nent som förbrukats hos kunden och utifrån detta balansera sin egen produktion. Ett sätt att 
ytterligare fördjupa samarbetet mellan kund och leverantör är genom Vendor managed 
inventory (VMI) där kundens lager övervakas, planeras och hanteras av leverantören med 
hjälp av EDI (van Weele 2005). Resultatet av detta blir i princip ett kanbansystem, fast där 
leverantören tar ett större ansvar (Dolcemascolo 2006). 

Ett annat sätt för företag att effektivisera sina transporter är genom så kallade mjölkrundor 
vilket går ut på att ett transportfordon har en bestämd tur som den åker med en bestämd fre-
kvens. Under denna tur hämtar fordonet upp leveranser från olika leverantörer på givna tid-
punkter med ett jämnt intervall, vilket medför ett jämnt flöde. På så sätt synkroniseras leve-
ranserna och den totala färdsträckan reduceras samtidigt som det jämna JIT-flödet upprätthålls 
(Bicheno 2004). Detta kan fokalföretaget antingen utföra själv, eller genom att anlita ett 
externt företag, så kallad tredjepartslogistik (TPL). TPL-företaget tar då hem material från 
olika leverantörer och levererar till kunden när behov uppstår. Detta möjliggör små, frekventa 
leveranser även från leverantörer som ligger mycket långt bort, vilket annars inte hade varit 
ekonomiskt försvarbart (Oskarsson et al. 2006). 
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3.1.3.7 Jidoka 
TPS-husets andra pelare är Jidoka, som handlar om att bygga in kvalitet i processerna. En 
grundtanke inom Jidoka är att överföra människans intelligens till maskiner så att dessa kan 
upptäcka fel och omedelbart stoppa tillverkningen om fel uppstår. På detta sätt frigörs männi-
skor från maskinerna och kan sköta flera uppgifter utan att risken för defekter ökar. Systemet i 
sig korrigerar inte felen, men skickar en signal till människorna om att någonting är fel och 
behöver åtgärdas (Lean Forum 2008). Att processen automatiskt stoppas innebär dels att inga 
defekta produkter förs vidare i förädlingskedjan och tar tid och resurser från felfria produkter, 
dels att fel kan upptäckas och åtgärdas innan fler felaktiga produkter tillverkas (Liker 2004). 
Att detta är extra viktigt inom Lean förstås lätt eftersom de låga lagernivåerna gör att ingen 
buffert finns att ta från för att ersätta de felaktiga produkterna. Att göra saker rätt från början 
är således viktigt i Lean.  

För att förhindra kvalitetsbrister orsakade av den mänskliga faktorn används ibland fel-
säkringssystemet Poka-Yoke. Detta utgörs av kreativa anordningar som byggs in i maskiner, 
verktyg och tekniker för att göra det i princip omöjligt att göra fel. (Liker 2004) 

En viktig del inom Jidoka är signaleringssystemet Andon. Detta handlar om att varje med-
arbetare vid en produktionslina har rättighet att stoppa produktionen om något fel upptäcks. 
Varje arbetsstation har ett system för att visuellt kunna meddela att de stött på ett problem, 
ofta i form av en lampa som tänds och signalerar att stationen behöver hjälp. Fler personer 
kan då komma fram och hjälpa till att lösa problemet. Om problemet inte är löst innan pro-
dukten når fram till nästa arbetsstation stoppas linan och ännu fler personer kan komma för att 
hjälpa till med problemlösningen (Liker 2004). 

3.1.3.8 5 varför 
Att åtgärda problemet och inte symptomen är en grundläggande tanke inom Lean. Ett sätt att 
identifiera grundproblemet är så kallad grundorsaksanalys, på engelska root cause analysis, 
vilket kommit att kallas för 5 why eller 5 varför. Denna metod är en viktig del i arbetet med 
Kaizen. Som namnet indikerar är detta en teknik som går ut på att ställa sig frågan ”varför” 
minst fem gånger vid analys av ett problem. Efter det femte varför brukar grundorsaken till 
problemet vara identifierad, enligt metodens grundare Toyota. (Liker 2004) 

Figur 6 illustrerar hur 5 varför kan användas för att identifiera grundorsaken till ett problem.  

 
Figur 6: Exempel på hur 5 varför kan användas (Liker 2004, egen bearbetning) 
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Problemet illustrerar att den första lösningen, att torka upp oljan, inte alltid är det som ger bäst 
resultat i längden eftersom detta inte löser grundproblemet. För att hindra samma problem 
från att uppstå i framtiden bör istället åtgärder tas för att ändra belöningssystemet för inkö-
parna. 

3.1.3.9 Total Productive Maintenance – TPM 
Total productive maintenance, TPM, syftar till att förbättra produktiviteten och säkerställa att 
maskiner och utrustning alltid klarar av att utföra de uppgifter de ska så att oplanerade stopp 
undviks (Lean Forum 2008). En svensk översättning av termen är en enligt Olhager (2004) 
totalt produktivt underhåll. Det handlar inte bara om att undvika maskinstopp, utan innefattar 
olika typer av förebyggande åtgärder för att få ut mesta möjliga av maskinen, förbättra kvali-
teten och förlänga maskiners livslängd (Bicheno 2004). Inte bara experter har en roll att sköta 
i TPM, utan alla som handhar verktyg och maskiner bör lära sig hur de ska underhållas och 
kontrolleras (Liker 2004). 

3.1.3.10 Overall Equipment Efficiency – OEE 
Ett nyckeltal som ofta mäts i samband med TPM är OEE, Overall Equipment Efficiency 
(Bicheno 2004). Detta, som på svenska benämns TAK-värde, används för att mäta produk-
tions- eller anläggningseffektivitet. Det kan även användas för att mäta effekten av föränd-
ringsarbete, till exempel 5S. Syftet med OEE är att skapa ett gemensamt objektivt mätvärde 
för produktionen. (Good Solutions 2007) 

OEE-värdet består av tre olika delar; tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte, 
uttryckta i procent (Bicheno 2004). Tillgänglighet innebär i detta fall hur stor andel av den 
maximalt möjliga drifttiden som anläggningen producerat produkter, inklusive planerade och 
oplanerade stopp. Dessa stopp kan vara produktionsberoende (till exempel ställtider), under-
hållsberoende (planerat och oplanerat sådant) eller resursberoende (till exempel personalbrist 
på grund av sjukdom, raster eller möten). Den enda tid som inte räknas med är stillastående på 
grund av orderbrist. Anläggningsutbyte är ett mått på hur effektivt anläggningen producerar 
under tiden den inte står stilla. Här jämförs den reella produktionen under tidsperioden med 
hur många enheter som anläggningen skulle kunna producera under de omständigheter som 
varit gällande under perioden. Om företaget presterat över förväntan kan detta således ut-
mynna i ett värde över 100 procent. Med den sista delen av OEE-värdet, kvalitetsutbyte, 
menas hur stor andel av de producerade enheterna som lever upp till kvalitetskraven. (Good 
Solutions 2007)  

Det totala OEE-värdet fås genom att multiplicera de tre procentsatserna med varandra (Good 
Solutions 2007). Ett rekommenderat riktvärde för OEE är enligt Bergman och Klefsjö (2007) 
cirka 85 procent. 

Att tänka på vid användande av OEE är att det inte bör användas i hela fabriken och heller ej 
som ett kombinerat värde för flera maskiner: bara de kritiska maskinerna bör mätas. Kost-
nadsfaktorn ska heller ej glömmas; kostnaden för att exempelvis reducera ställtiden för att nå 
ett bättre OEE-värde bör inte överstiga den vinst som förändringen ger upphov till. (Bicheno 
2004)  

3.1.3.11 Value Stream Mapping – VSM 
Value Stream Mapping (VSM), värdeflödeskartläggning på svenska, är en kartläggning av de 
flöden som sker i en värdekedja, såväl inom som mellan företag. En produkt eller produkt-
familj studeras och de informations- och materialflöden som krävs för förädling av produkten 
dokumenteras (Lean Forum 2008). Alla steg i en affärsprocess, värdeskapande såväl som icke 
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värdeskapande, dokumenteras och presenteras visuellt i en ritning. Helheten utgörs av en 
summa delaktiviteter och visualiseringen ger möjlighet att se hur respektive aktivitet passar in 
i processen. På så sätt fås en överblick över hela systemet och suboptimeringar kan lättare 
undvikas. (EPA 2007) 

Som synes i Figur 7 visualiseras värdeskapande och icke värdeskapande tid som uppåt- 
respektive nedåtgående staplar (längst ner i figuren). Både de informations- och material-
flöden som sker tas vanligtvis med i bilden. 

 
Figur 7: Exempel på VSM (Omnex 2008) 

Arbete med VSM kan ske i tre steg (EPA 2007): 

1. Nuvarande flöde – Det nuvarande produktionssystemet identifieras genom att fysiskt 
följa systemet från start- till slutpunkt. Under promenaden samlas information om 
processen varpå en första kartläggning av systemet kan ritas. Denna kartläggning 
kompletteras och utökas sedan med ytterligare detaljer.  

2. Framtida flöde – Under kartläggning av det nuvarande flödet dyker vanligtvis idéer 
upp på hur eller vad i systemet som skulle kunna förbättras. Hur ett optimalt flöde 
skulle se ut identifieras och dokumenteras i en ny VSM. 

3. Arbetsplan och implementering – Enbart kartläggning av nuvarande och framtida flöde 
kommer inte att leda till förbättringar. Planer och aktiviteter för hur företaget kan nå 
till det bättre tillståndet krävs för att lyckas åstadkomma förändringen.  

3.1.3.12 Processkartläggning – HPM 
Processkartläggning, på engelska Hierarchical Process Mapping (HPM), är en metod för att 
kartlägga och visuellt presentera aktiviteterna och besluten inom en process. Enskilda aktivi-
teter eller arbetssteg representeras av rutor, vilka sammanbinds med pilar för att åskådliggöra 
i vilken ordning aktiviteterna utförs. Syftet med kartläggningen är att synliggöra dubbelarbete, 
ineffektiviteter och aktiviteter som inte tillför något värde, för att sedan kunna komma tillrätta 
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med dessa problem (Pojasek 2005). Som det engelska namnet antyder kan arbetet visualiseras 
i hierarkiska nivåer, vilket innebär att processteg bryts ner till mer detaljerade beskrivningar 
på underliggande nivåer, som synes i Figur 8. 

 
Figur 8: Processkartläggning i olika nivåer (Pojasek 2005) 

Eftersom olika personer har kunskap om skilda delar och detaljnivåer av processen involverar 
arbetet många personer för att få en korrekt och meningsfull kartläggning. Olika hierarkiska 
nivåer är också användbara för olika ändamål. Översta nivån, den minst detaljerade, kan an-
vändas för att identifiera övergripande förbättringsprojekt medan lägre nivåer är användbara 
vid analys av potentiella problemorsaker och framtagande av mer konkreta åtgärdsplaner. 
(Pojasek 2005) 

3.1.3.13 Skillnad VSM och HPM 
Då VSM och processkartläggning kan uppfattas som förvillande lika kan det vara på sin plats 
med en förklaring av metodernas likheter och skillnader. Tabell 2 presenterar en sådan jämfö-
relse. 
Tabell 2: Likheter och skillnader mellan VSM och processkartläggning (Beyond Lean 2008) 
Value Stream Mapping (VSM) Processkartläggning (HPM) 
Beaktar hela värdekedjan Beaktar en enskild process 
Identifierar icke värdeskapande mellan proces-
ser 

Identifierar icke värdeskapande inom en process 

Systemförbättringar som är avsevärda men 
svåra att uppnå 

Processförbättringar som vanligtvis är små men 
enkla att genomföra  

Möjliggör långsiktiga strategier Möjliggör kortsiktig, taktisk planering 

3.1.3.14 Design for Manufacture/Assembly – DfM/A 
Enligt Levinson et al. (2002) är Design for Manufacture (DfM) och Design for Assembly 
(DfA) nyckelkoncept i Lean. Dessa metoder går ut på att (Levinson et al. 2002): 

• designen ska ha så få beståndsdelar som möjligt 
• använda modul-design 
• använda standarddelar och -komponenter 
• använda multifunktionella delar 
• inkludera egenskaper som underlättar monteringen 
• använda exempelvis snäppfästen istället för skruvar och muttrar 
• montera allt från en och samma sida om möjligt 
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• använda exempelvis räfflor för att förenkla monteringsmomentet 
• minimera hanterings- och justeringsmoment 
• undvika flexibla komponenter som kablar och sladdar 

Tillsammans leder dessa metoder till en billigare, snabbare och enklare tillverkning och mon-
tering samt lägre framtida kostnader för underhåll (Bicheno 2004). 

3.2 Miljöledning 
Miljöledning handlar om att genom olika strategier och metoder styra en organisations miljö-
arbete. Miljöledning brukar delas upp i en organisatorisk, eller mjuk, del och en operationell, 
eller hård, del. Den förstnämnda handlar om beslutsfattande och prioritering medan den se-
nare snarare fokuserar på de flöden av material och energi som är förknippade med företagets 
verksamhet och de flöden som kan kopplas till produkternas livscykel. (Ammenberg 2004) 

Den miljöpåverkan som människan ger upphov till hänger samman med produkter och 
användningen av sådana (Lindahl 2005). Det är därför viktigt att produkter med goda miljö-
egenskaper tas fram (Ammenberg 2004). Termen miljöaspekt definieras enligt Swedish 
Standards Institution (SIS 1996) som: 

Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller 
tjänster som kan inverka på miljön. 

En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. 
(SIS 1996) 

3.2.1 Grundtankar inom miljöledning 
Termen miljöanpassad produktutveckling (MPU) är ett paraplybegrepp för aktiviteter som 
syftar till att integrera miljöaspekter i produktutvecklings- och produktionsprocesser. Begrep-
pet är till stor del synonymt med termen ekodesign. Målet är att skapa miljöanpassade pro-
dukter som kan konkurrera med andra produkter gällande pris och kvalitet. Begreppet inne-
fattar såväl framtagning av nya produkter som förbättring av befintliga. (Ammenberg 2004)  

I detta kapitel kommer några grundläggande teorier och metoder, som kan användas vid mil-
jöledning och arbete med miljöaspekter, att presenteras. Termen produkt kommer användas 
som benämning på den vara eller tjänst ett företag säljer.  

3.2.1.1 Vad kan åstadkommas med miljöledning? 
Teorin ger många förslag på vad som kan uppnås när företag arbetar med miljöledning. Mins-
kad påverkan på miljön är bara en av dessa fördelar, vilket visar att miljöledning med fördel 
även kan användas för att uppnå andra mål än rent miljömässiga. Sundin (2005) skriver ex-
empelvis att det är en bra motivationsfaktor för personalen att arbeta i ett företag med bra 
miljöprestanda. Andra exempel på fördelar med miljöarbete är (Schischke 2005): 

• Kostnadsbesparingar 
• Riskreduktion 
• Önskemål från kunden 
• Motivation hos medarbetare 
• Ökad kvalitet 
• Förbättrade relationer i försörjningskedjan 
• Konkurrensfördelar 
• Förbättrad image 
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3.2.1.2 Att mäta miljöpåverkan 
Historiskt har miljöarbete mest handlat om punktinsatser i form av reducerade utsläpp. Med 
dagens kunskap om miljöproblem och dess koppling till konsumtionssamhället vet vi dock att 
den mest betydande miljöpåverkan följer produkterna på deras väg genom livet. För att arbeta 
effektivt med att uppnå minskad miljöpåverkan gäller det därför att anta ett holistiskt per-
spektiv snarare än att koncentrera sig på enskilda utsläpp. Det brukar talas om att se saker ur 
ett livscykelperspektiv. (Ammenberg 2004) 

Livscykeltänkandet går ut på att systemet ska optimeras utifrån sin helhet, över gränserna 
mellan de organisationer som deltar i processen. Produkten studeras utifrån sin livscykel vil-
ket innebär att den utforskas genom alla sina faser; från utvinning av råmaterial, genom pro-
duktion och användande till det slutliga omhändertagandet efter det att produkten betraktas 
som uttjänt, den så kallade end-of-life-fasen (EoL-fasen). Detta brukar också kallas att följa 
produkten från vaggan till graven. (Heiskanen 2002)  

Författarna vill understryka att produkter inte bara ger upphov till miljöpåverkan i form av 
exempelvis tillverkning och avfall, utan att produkten i sig och användningen av den också 
påverkan miljön. Livscykelperspektivet är således viktigt för att undvika suboptimering vid 
förändringsarbete. En förändring som är bättre för miljön i ett steg kanske försämrar miljö-
prestationen i ett annat så att helhetsresultatet blir negativt. Norrblom et al. (2000) belyser 
detta med ett exempel om ytbeläggning av VVS-produkter där en miljöfarligare beläggning 
kan vara att föredra om den ökar livslängden på produkten. Att ha livscykelperspektivet i 
bakhuvudet under hela processen är således viktigt för att försäkra sig om att en eventuell för-
ändring är positiv utifrån ett helhetsperspektiv.  

En produkts livscykel behöver dock inte vara ett linjärt förlopp med given start- och slut-
punkt. Istället förordas att livscykeln ses just som en cykel eller spiral där produkten, dess 
beståndsdelar eller material på ett eller annat sätt används på nytt. (Sundin 2005) Figur 9 
illustrerar detta kretslopp. 

 
Figur 9: Livscykel för en produkt (Sundin 2005) 

3.2.1.3 Att arbeta med miljöaspekter 
Många företag väljer att ta hjälp av ett miljöledningssystem (MLS) för att strukturera sitt 
miljöarbete. MLS är frivilliga och kan ses som ett komplement till lagstiftning och andra 
tvingande styrmedel. Ett av de mer kända MLS är den internationella standarden ISO 14001 
som är en del i ISO 14000-serien. ISO 14001 är uppbyggd kring ett antal rubriker med skall-
satser som ska upfyllas för att företaget ska bli certifierat. Standarden ställer inga direkta krav 
i form av exempelvis mängd utsläpp eller typ av energi som används, utan koncentrerar sig på 
organisatoriska krav. Dock finns krav på att organisationen ständigt ska förbättra sin 
miljöprestanda, vilket definieras som mätbara resultat från systemet. I praktiken innebär det 
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att organisationen väljer ut och följer upp ett antal nyckeltal som de anser visar deras 
miljöprestanda. Som många andra ledningssystem bygger ISO 14001 på den så kallade 
PDSA-cykeln (Ammenberg 2004). Denna är ett verktyg som används för systematisk 
förbättring av en produkt eller en process (Deming 1994). Förkortningen PDSA står för Plan, 
Do, Study och Act, dessa steg beskrivs kort i Figur 10 nedan. 

 
Figur 10: PDSA-cykeln (Deming 1994) 

Enligt Ammenberg och Sundin (2005) fokuseras produkter och produktutveckling inte i ISO 
14001. Det är därför svårt att säga vilken påverkan ISO 14001 har på företagets 
miljöprestanda. ISO 14001 och andra MLS saknar också ofta ett livscykelperspektiv och 
fokuserar snarare på att minska utsläpp genom förbättringar av processer 
(produktionsprocesser, författarnas anmärkning) än att förbättra den tillverkade produkten. 
Ammenberg och Sundin (2005) menar att det därmed finns en överhängande risk att MLS inte 
fokuserar på de viktigaste miljömässiga aspekterna.  

Att arbeta utifrån ett livscykeltänkande skulle kunna vara ett bra komplement till ett företags 
MLS. Livscykeltänkandet skulle kunna ge en bättre förståelse för ett företags största och 
viktigaste material- och energiflöden och således leda till en minskad risk för suboptimering. 
En viktig del i detta är att öka samarbetet i hela företagets försörjningskedja och att arbetet 
ska vara kommersiellt fördelaktigt. (Ammenberg & Sundin 2005) 

Ett POEMS (Product-Oriented Environmental Management System4) är ett MLS med särskilt 
fokus på att ständigt förbättra produkters ekonomiska och miljömässiga effektivitet. Ett 
livscykelperspektiv tas och genom att integrera miljömässiga designaspekter (så kallad 
ekodesign) i företagets rutiner och strategier ska effektiviteten ökas. Ett POEMS kan baseras 
på ett existerande MLS eller utvecklas separat. (Ammenberg & Sundin 2005) 

För att få ett lyckat miljöarbete är det viktigt att högsta ledningen visar sitt stöd och att miljö-
arbetet utvecklas så att det inte står i konflikt med företagets övriga visioner, strategier och 
policys (Ammenberg & Sundin 2005). Ett potentiellt problem med detta är avsaknaden av en 
gemensam adekvat terminologi inom miljöarbete. Utan en sådan blir det svårare att säkerställa 
att människor diskuterar samma saker och arbetar mot liknande mål (Gehin et al. 2008). 

3.2.2 Verktyg inom miljöledning och MPU  
En stor del av produktens egenskaper, och kostnaden för produktionen avgörs redan i utveck-
lingsfasen (Lindahl 2005). Ju senare i utvecklingen som ändringar görs, desto större blir kost-
naden för ändringen. Detta illustreras i Figur 11. Därför är det viktigt att redan tidigt i utveck-

                                                 
4 Produktorienterat miljöledningssystem. EMS är den engelska trebokstavsförkortningen för MLS. 
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lingen tänka igenom de aspekter som är betydelsefulla för att utformningen av en produkt ska 
ge de resultat som önskas (Lindahl 2005). Vid planeringen av en mer miljöanpassad produkt 
måste alla kriterier som ställts upp för en konkurrenskraftig produkt uppfyllas, inte bara de 
miljömässiga aspekterna (Linnanen et al. 1996). Produkten måste i alla hänseenden motsvara 
konsumentens krav minst lika bra som konkurrenternas. 

 
Figur 11: Kostnad för förändring (Lindahl 2005) 

Miljöanpassad produktutveckling (MPU) är ett område som syftar till att integrera miljö-
hänsyn i produktutvecklings- och produktionsprocesser (Ammenberg 2004). MPU innefattar 
både utveckling av nya produkter och aktiviteter för att förbättra befintliga. I detta kapitel pre-
senteras ett antal verktyg som kan vara till hjälp vid miljöanpassad produktutveckling och 
miljöarbete i allmänhet.  

3.2.2.1 Livscykelanalys – LCA 
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att utifrån ett livscykelperspektiv utvärdera de miljö-
mässiga effekterna och potentiella riskerna av en produkt eller industriellt system (SAIC 
2006). Genom att studera produktens alla faser kan dess sammanlagda miljöpåverkan estime-
ras. Lindahl et al. (2000) definierar LCA som en teknik för att värdera de miljömässiga 
aspekterna och den potentiella miljöpåverkan för en produkt. Analysen kan användas till att 
jämföra produkters miljöprestanda, men också till att identifiera de steg i livscykeln där åtgär-
der skulle ha mest verkan (Heiskanen 2002). Figur 12 ger en översikt över vilka steg som kan 
undersökas i en livscykelanalys. 

 
Figur 12: Steg i livscykeln som kan undersökas i en LCA. (SAIC 2006) 
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Det brukar skiljas på förenklade och mer detaljerade livscykelanalyser. Beroende på vad 
resultatet ska användas till kan den ena eller andra detaljeringsgraden vara att föredra (Guinée 
1992). 

Analysen brukar delas upp i fyra steg (Guinée 1992, SAIC 2006): 

1. Identifiering av mål och omfattning av analysen – Fastställ varför analysen ska utfö-
ras; är det för att jämföra två produkter, förbättra en befintlig produkt eller utveckla en 
helt ny? Definiera och beskriv produkten, processen eller aktiviteten. Definiera 
systemgränser och vilka miljöeffekter som ska beaktas i undersökningen. 

2. Inventering – Kvantifiera alla flöden (de utsläpp och den användning av vatten, energi 
och material) som produkten/processen/aktiviteten ger upphov till.  

3. Bedömning av påverkan – Uppskatta vilken påverkan på människa och miljö som 
utsläppen och resursanvändningen ger upphov till.  

4. Tolkning av resultatet – Utvärdera resultatet av steg 2 och 3 för att få svar på frågan 
som var anledningen till att analysen genomfördes. Rekommendationer ges och 
robustheten på resultatet utvärderas.5 

Gehin et al. (2008) påpekar att LCA ofta ses som ett nödvändigt steg i ett företags utveck-
lande av sin miljöstrategi. De menar vidare att en LCA kan peka ut de mest förorenande akti-
viteterna i företaget. Dock påpekar de att en fullständig LCA har liten användbarhet vid ut-
vecklandet av nya produkter, exempelvis eftersom resultaten från analysen är svåra att över-
sätta till designkriterier. Ett antal studier har därför genomförts för att försöka hitta förkortade 
LCA-metoder som går att använda tidigt i produktutvecklingsfasen (Gehin et al. 2008). 

3.2.2.2 Miljöeffektsanalys – EEA  
Environmental Effects Analysis (EEA), på svenska ibland benämnt miljöeffektsanalys, är en 
vidareutveckling av den kanske mer välkända metoden miljö-FMEA. EEA har som mål att 
komma med korrigerande och preventiva åtgärder för att minimera en produkts miljöbelast-
ning under sin livscykel (Lindahl et al. 2000). Metoden kan användas för att kvalitativt identi-
fiera och bedöma en produkts viktigaste potentiella miljöpåverkan. Genom detta ska alterna-
tiva material, metoder och dylikt kunna väljas så att produktens miljöpåverkan minskas. EEA 
är utvecklad för att underlätta företags arbete med miljömedveten produktutveckling (Jensen 
et al. 2001). Till skillnad från många andra metoder kräver den inte kvantitativa data, vilka 
vanligtvis är begränsade i början av designprocessen, och kan därför användas tidigt i 
produktutvecklingsprocessen (jfr Figur 11). 

En EEA utförs av en EEA-arbetsgrupp om sex till åtta personer (Jensen et al. 2001). Arbetet 
bör initieras av den som är projektledare för produkten som ska utformas. Gruppen ska ha 
representanter som är inblandade i olika delar av produktens livscykel, exempelvis projekt-
ledare, inköpare, marknadsförare, designers, miljöexperter och servicepersonal (Lindahl et al. 
2000). Gruppens arbete bör sedan ledas av en miljöexpert. 
                                                 

5 En svårighet i detta skede är hur miljöproblem ska viktas; är försurning av omfattning x att föredra framför 
utsläpp av mängden y växthusgaser? Ska ett företag lägga sina resurser på att minska utsläppen i del a av 
processen eller koncentrera sig på minskning av material i delprocess b? Även i en utopi med obegränsad 
tillgång till tid och monetära resurser skulle detta vara en svårlöst fråga då arbetet för att förbättra ett visst 
miljöproblem kan leda till en försämring av ett annat. Viss hjälp med att värdera olika former av miljöpåverkan 
och jämföra dem med varandra kan erhållas från olika LCA-program. Dock är det viktigt att inte huvudlöst 
använda dessa utan att tänka efter vad som är viktigt för den aktuella produkten och företaget. (Svensson 2008) 
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Ett särskilt formulär utgör en central del av EEA-metoden (se bilaga 3) (Lindahl et al. 2000). 
Utifrån formuläret diskuterar gruppmedlemmarna tillsammans produktens olika livscykelfaser 
ur ett antal perspektiv; de olika stegens miljömässiga påverkan identifieras, utvärderas och 
viktas varpå åtgärdsförslag tas fram. Metodens upphovsmakare påpekar att metoden ska 
modifieras för att passa det egna företaget, vilket lämpligtvis görs genom pilotprojekt inom 
varje företag (Jensen et al. 2001). Vidare menar de att metoden med fördel kan integreras i 
företagets övriga kvalitetsarbete och i kombination med övriga förbättringsprojekt. 

EEA-formuläret fylls i enligt följande fyra steg (Lindahl et al. 2000): 

1. Det första steget är att identifiera produktens livscykelfaser och aktiviteter kopplade 
till respektive fas. 

2. Nästföljande steg är att identifiera de miljömässiga effekterna av respektive aktivitet. 

3. I det tredje steget utvärderas och betygssätts effekterna utifrån deras miljömässiga 
vikt. Hur detta görs skiljer sig mellan olika metoder och företag, men grunden bygger 
på att de fyra kriterierna; kontrolldokument, allmän image, miljökonsekvens och för-
bättringspotential betygsätts.  

4. I det sista steget ska rekommenderade åtgärder identifieras och väljas. Slutligen ska 
dessa återigen kontrolleras så att åtgärden verkligen leder till en miljömässig förbätt-
ring av produkten. 

EEA har fördelen att den kan bedöma produkters miljöpåverkan snabbare än andra metoder 
för samma ändamål, som exempelvis LCA. Då metoden bygger på bedömningar från perso-
nerna i arbetsgruppen finns dock risken att analysen blir subjektiv och felvisande om arbetet 
inte utförs korrekt (Jensen et al. 2001, Lindahl et al. 2000). Den är heller inte lämplig för jäm-
förelse mellan olika tekniska funktioner, utan bör användas i företagsinternt syfte för att sys-
tematiskt studera miljöeffekter hos en produkt ur ett livscykelperspektiv (Linköpings 
universitet 2006). EEA kan med fördel integreras i ett företags eventuella arbete med ISO 
14001 samt i dess övergripande kvalitetsarbete (Jensen et al. 2001). 

3.2.2.3 Aktiva och passiva produkter 
Användningsfasen står ofta för en stor del av produkters miljöpåverkan, i synnerhet när det 
handlar om så kallade aktiva produkter. Aktiva produkter finns i två typer: sådana som kräver 
energi eller andra förbrukningsvaror för att fungera respektive sådana som påverkar andra 
produkter under sin användningsfas. Detta skiljer sig från så kallade passiva produkter som 
inte har någon betydande påverkan på andra produkter under användningen. Det brukar också 
talas om dubbelaktiva produkter som både påverkar andra produkter och kräver andra för att 
vara användbara. (Lindahl et al. 2000) 

Beroende på hur en produkt klassificeras enligt detta system bör fokus ligga på olika delar i 
livscykeln vid förbättring av miljöprestanda, vilket Figur 13 visar. Hos passiva produkter bör 
fokus ligga på att förbättra miljöpåverkan under tillverknings- och EoL-fasen. För aktiva pro-
dukter bör istället målet vara att reducera användandet av den förbrukade varan respektive att 
förbättra produktens funktion så att denna optimeras. (Lindahl 2000) 
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Figur 13: Aktiva och passiva produkter (Lindahl et al. 2000, modifierad enligt Lindahls rekommenda-
tioner 2008)  

3.2.2.4 Ekostrategihjulet 
Forskarna Brezet och van Hemel har tagit fram en metod som kallas för ekostrategihjulet. 
Detta är tänkt att vara ett stöd i företags arbete för att miljöanpassa sina produkter. Metoden 
följer livscykelns generella steg och går ut på att olika delar av livscykeln studeras och för-
bättras. För de olika stegen finns rekommendationer och saker att tänka på vid utformningen 
av produkten eller produktionen. De åtta aspekter eller uppmaningar som beaktas i Ekostrate-
gihjulet är följande (Brezet & van Hemel 1997, Ammenberg 2004): 

1. Optimera funktionen 
2. Minska påverkan under användning 
3. Minska mängden material 
4. Välj rätt material 
5. Optimera livslängden 
6. Optimera produktionen 
7. Optimera resthanteringen 
8. Optimera distributionen 

I bilaga 4 finns en utförligare beskrivning av rekommendationer för de respektive stegen. För 
en mer fullständig bild av metoden hänvisas till den bok som skaparna av modellen har 
skrivit: Ecodesign – a Promising Approach to Sustainable Production (Brezet & van Hemel 
1997). 

3.2.2.5 Design for End-of-Life 
När produkter anses uttjänta hamnar de i det sista livscykelsteget EoL och måste tas om hand 
genom så kallad resthantering. En prioritetsordning mellan olika EoL-alternativ brukar be-
skrivas, en så kallad avfallshierarki. Avfall Sverige (2008) presenterar en avfallshierarki med 
följande fem steg, där förebyggande av avfall ses som det mest fördelaktiga ur miljöperspek-
tiv och bortskaffande som det minst fördelaktiga: 
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1. Förebyggande av avfall 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning – exempelvis energiutvinning 
5. Bortskaffande 

Denna ordning är dock inte helt fastslagen, utan avvikelser från hierarkin kan vara nödvän-
diga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl (Avfall Sverige 2008). 

Avfallshierarkin kan också se lite olika ut beroende på vem som beskriver ordningen, vilket 
kan ses vid jämförelse mellan ordningen som presenterats ovan och de två alternativa hierar-
kier som presenteras i nästkommande stycken. Dessutom påpekar exempelvis Graedel och 
Allenby (1995) och Avfall Sverige (2008) att bäst ur miljösynpunkt är att från början produ-
cera produkter med mindre materialinnehåll, så att det bli mindre att ta om hand om i slutet.  

Graedel och Allenby (1995) presenterar i en artikel följande prioritetshierarki för rest-
hantering: 

1. Minskat materialinnehåll 
2. Återanvänd komponenter/renovera delar 
3. Återtillverkning (återställande av produkten till ursprungligt tillstånd) 
4. Återvinn material 
5. Utvinn energi genom förbränning 
6. Deponi 

En något annorlunda och mer visuell bild av resthanteringshierarkin presenteras i Figur 14. 

 
Figur 14: Avfallshierarki (Norrblom et al. 2000) 

Lagstiftningen lägger ett ansvar på producenterna för att de ska ta ansvar för sina produkters 
resthantering eller EoL-fas (Shu & Flowers 1999). Detta producentansvar driver på utveck-
lingen att produkter ska designas med hänsyn till dess EoL. Nedan presenteras två metoder för 
resthanteringsalternativ med tillhörande metoder för hur hänsyn kan tas till resthanteringen 
redan i produktens designfas: design for remanufacturing och design for disassembly. 
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Design for remanufacturing - DfRem 
Remanufacturing är en industriell process som återställer kasserade produkter till ett nytt liv 
(Sundin 2005). En svensk översättning av termen är återtillverkning (Olhager 2004). Figur 15 
illustrerar hur flödet i en återtillverkningsprocess kan se ut och till vad en återtillverkad pro-
dukt kan användas till. 

 
Figur 15: Flödet i en återtillverkningsprocess (Gehin et al. 2008) 

”Remanufacturing is an industrial process whereby products referred 
as cores are restored to useful life. During this process the core 
passes through a number of remanufacturing steps, e.g. inspection, 
disassembly, part replacement/refurbishment, cleaning, reassembly 
and testing to ensure it meets the desired product standards” (Sundin 
2005) 

Återtillverkning är främst vanligt inom bilindustrin där delar ur trasiga fordon återanvänds 
som reservdelar till andra fordon, innan de slutligen kasseras. Jämfört med nyproduktion är 
detta fördelaktigt ur ett naturresursperspektiv. Beroende på produkt kan det dock ibland vara 
miljömässigt bättre ur ett helhetsperspektiv med andra EoL-alternativ, exempelvis åter-
vinning, om återtillverkning leder till höga utsläpp till följd av exempelvis långa transporter. 
Processen bör därför inte användas huvudlöst, utan tänkas igenom och jämföras med andra 
alternativ för att se vilket som är mest fördelaktigt för varje given produkt. (Sundin 2005) 

En generell återtillverkningsprocess innehåller följande steg (Sundin 2005): 

• Rengöring 
• Upparbetning 
• Testning 
• Återmontering 
• Förvaring 
• Granskning 
• Demontering 

I vilken ordning stegen bör genomföras varierar mellan olika produkter och företag. I vissa 
processer utesluts också somliga steg.  

Exempel på fördelar som kan åstadkommas med återtillverkning är (Gehin et al. 2008): 

• Minskat användande av råmaterial 
• Minskade produktpriser 
• Förbättrade produkter 
• Förbättrad överensstämmelse med lagkrav 
• Reducerade kostnader för uttjänta produkter  
• Skapande av jobb 
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• Användande av produktdesigners expertis 
• Ökad kontroll över produktens second hand-marknad 

Design for Remanufacturing (DfRem) är en metod för att redan i produktutvecklingsfasen 
skapa förutsättningar för återtillverkning. Det har visat sig vara både ekonomiskt och miljö-
mässigt gynnsamt att inkludera detta i designen av produkten. För att undvika inkurans bör 
produkterna också utformas så att de är lätta att uppgradera med hänsyn till ny teknologi i 
processen. Metoden stöder teorin om att se materialflöden som slutna cirklar snarare än linjära 
flöden (se kapitel 3.2.1.2), och det har också visat sig att företag som har ett livscykel-
perspektiv är mer benägna att använda sig av metoden. (Sundin 2005) 

Design for Disassembly - DfD 
Design for disassembly (DfD), designa för demontering, är en del i design for remanu-
facturing (Sundin 2004). DfD går ut på att i designfasen utforma produkten så att den är lätt 
att demontera. Metoden har tre huvudprinciper: använd färre delar, färre material och använd 
snäppfästen eller clips (engelska snap-fits, författarnas anm.) istället för skruvar (Sarkis 
2001). Enligt Sarkis (2001) är DfD en nödvändig del i utvecklingen av miljömässigt hållbara 
produkter.  

En problematik som kan belysas med DfD är ägandeskapet. Tillverkaren av produkten är inte 
alltid den som tar hand om produkten när den bedöms som uttjänt (Gehin et al. 2008). En 
konsekvens av detta är, enligt författarna till detta examensarbete, att det inte anses lönsamt 
för tillverkaren att lägga kraft på att utforma en produkt som är lätt att demontera, då de själva 
inte gynnas av utformningen. 

I bilaga 5 presenteras en mall som kan vara till hjälp vid förbättring av en existerande produkt 
eller för att utforma en kommande produkt enligt DfD-metoden. 

Design for X 
Den uppmärksamma läsaren har kanske konstaterat att det i detta arbete hittills har nämnts tre 
olika Design for-typer. En förklaring till detta kan således vara på sin plats. Design for inne-
bär att en viss designaspekt has i åtanke vid utvecklandet av en ny produkt. Ett samlingsnamn 
för olika Design for-typer är Design for X (DfX). X kan exempelvis stå för Environment, 
Recycling, Assembly, Disassembly, Manufacturing eller Remanufacturing. (Sundin 2004) 

I många fall stöder de olika Design for-metoderna varandra. Många av riktlinjerna inom DfA 
är inte bara bra för monteringen utan underlättar också demonteringen. Till exempel är lättåt-
komlighet en fördel i både montering och demontering. (Shu & Flowers 1999)  

I vissa fall kan dock konflikter uppstå mellan de olika Design for-metoderna. Shu och Flowers 
(1999) har i en undersökning konstaterat att de mest essentiella designaspekterna inom Design 
for remanufacturing kan stå i konflikt med bland annat Design for assembly och Design for 
recycling. Ett exempel är när två delar i en produkt sammanfogas med ett snäppfäste av 
samma material som de två delarna. Detta gör sammanfogningen snabb och underlättar vid 
återvinning av materialen. Om produkten istället ska bli återtillverkad kan emellertid problem 
uppstå då om snäppfästet är ömtåligt eller svårt att komma åt (Sundin 2004). 

3.2.2.6 Functional sales - funktionsförsäljning 
Functional sales är en metod som fokuserar på funktion istället för produkt, och använder en 
kombination av service och fysisk produkt för att uppfylla givna kundkrav. Ett exempel är att 
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hyra ut en kopiator där kunden betalar per fotostatkopia istället för själva kopiatorn (Lindahl 
& Ölundh 2001). Lindahl och Ölundh (2001) definierar functional sales som: 

 “To offer from a life-cycle-perspective a functional solution that 
fulfils a defined customer need. The focus is, with reference to the 
customer value (defined customer need), to optimise the functional 
solution from a life-cycle perspective. The functional solution can 
consist of combinations of systems, objects and services.” 

Detta ger företaget möjlighet att kontrollera en större del av produktens värdekedja eller nå en 
större marknadsandel, och därmed öka sina intäkter (Sundin 2005). Det kan också bidra till att 
ändra konsumenters köpbeteende och ge en mer miljöanpassad tjänst som stödjer vägen mot 
ett hållbart samhälle, även om detta inte alltid är fallet (Lindahl & Ölundh 2001). 

3.3 Tidigare skrivet inom gränslandet Lean produktion och miljö 
Ett antal författare har studerat gränslandet mellan Lean och miljöarbete hos företag. I detta 
avsnitt presenteras olika forskares syn på kompabiliteten mellan företags miljöarbete och 
övriga affärsmål. Först presenteras teorier kring miljö och affärsmål i allmänhet, varpå miljö 
kontra Lean behandlas mer explicit. Slutligen presenteras ett avsnitt med några författares syn 
på hur miljöaspekter kan integreras i arbetet med Lean. 

3.3.1 Miljöarbete ur ett ekonomiskt perspektiv 
Redan på mitten av 1990-talet konstaterade Richard Florida att flera studier tydde på att synen 
på miljöarbete hade börjat skifta från end-of-pipe-lösningar6 till mer preventiva metoder 
(Florida 1996). Pollution prevention, ofta förkortat P2, är ett utryck som används för att 
benämna de preventiva metoder som syftar till att hindra utsläpp och avfall från att uppstå 
snarare än att rena redan uppkomna. Pierce (2008) definierar P2 som aktiviteter eller strate-
gier som: 

• Eliminerar eller reducerar användandet av toxiska material. 
• Bevarar vatten eller energi. 
• Reducerar eller eliminerar uppkomsten av icke-produkt output (non-product output; 

råmaterial, energi och vatten som används men inte kommer ut i form av slutprodukt, 
författarnas anm.), farligt avfall, luftutsläpp, restvatten eller andra förorenare. 

• Återanvänder material. 

Wagner (2005) belyser att företag som arbetar efter en end-of-pipe-strategi har svårt att uppnå 
positiva ekonomiska effekter av sitt miljöarbete, medan företag som arbetar med P2 kan få en 
ökad vinstmarginal till följd av detta. Florida (1996) menar vidare att företag med 
framstående forskning och utveckling (FoU) och innovatörer inom produktionsteknik har 
kapacitet att förbättra både produktiviteten och minska de miljömässiga kostnaderna och ris-
kerna. Många företag går nu utöver att bara uppfylla miljömässiga lagkrav och använder 
miljöarbete för att nå konkurrensfördelar (Porter & vad der Linde 1995).  

Alla är dock inte positivt inställda till miljöarbete som en strategisk del i verksamheten och 
betvivlar att miljöarbete generellt är ekonomiskt lönsamt. Cordeiro och Sarkis (1997) påvisar 
ett samband mellan miljömässiga investeringar och lägre lönsamhet, åtminstone på kort sikt. 
                                                 
6 End-of-pipe-lösning innebär att avfall eller utsläpp som uppstår till följd av en produkt hanteras efter att de 
uppstått istället för att arbete bedrivs för att förhindra utsläppen att uppstå. Ett exempel på en end-of-pipe-lösning 
är ett rengöringsfilter på en skorsten. 
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Walley och Whitehead (1994) argumenterar för att det visserligen finns fall där miljöarbete 
har resulterat i ekonomisk vinning, men att kostnaderna för miljöarbete långt överskuggar 
vinsterna för de allra flesta företag. De är inte motståndare till att arbeta för en hållbar utveck-
ling men menar att företag ska vara medvetna om kostnaden för miljöarbete och välja att kon-
centrera sig på de delar som ger mest utdelning på satsat kapital.  

Porter och van der Linde (1995) har en synpunkt på uppfattningen att miljöarbete är kostsamt. 
De jämför detta med att folk på 1980-talet ansåg att kvalitet kostade pengar på grund av att 
det bara kunde uppnås genom inspektion, kontroller och omarbete. Idag vet företag att det 
istället är billigare att bygga in kvalitet från början, än att behöva rätta till fel i slutändan. På 
samma sätt menar Porter och van der Linde (1995) att utsläpp avslöjar ineffektivitet i design 
eller produktion. Detta gör att ett preventivt miljöarbete där utsläpp hindras från att uppstå 
snarare än renas är att föredra även ur ekonomisk synvinkel, eftersom mindre utsläpp tyder på 
effektivare processer.  

Vad beträffar metoder och verktyg för ekodesign menar Ammenberg och Sundin (2005) att 
flera av dessa missar att ta hänsyn till de organisatoriska sammanhang i vilka de kommer 
användas. Detta är ett problem i och med att företag tenderar att återgå till ”business as usual” 
efter ett ekodesignprojekt, vilket innebär att långvariga strategiska och organisatoriska 
förändringar, liksom produktförbättringar, går förlorade. För att lösa detta problem är det 
viktigt att integrera ekodesignaktiviteter i företagsstrategin och den dagliga verksamheten i en 
dynamisk process av kontinuerliga miljömässiga förbättringar. (Ammenberg & Sundin 2005) 

3.3.2 Miljöarbete och Lean produktion 
Efter att ha studerat forskning som bedrivits kring gränslandet mellan miljö och Lean kan för-
fattarna till detta examensarbete konstatera att forskare har vitt skilda uppfattningar om ämnet. 
Nedan presenteras ett antal forskares uppfattning om de två arbetssättens påverkan på var-
andra, nyttan av att integrera dem samt förslag på hur detta kan göras. 

Kidwell (2006) refererar i en artikel till ett samtal med en japansk konsult inom Lean-
området. Den japanska konsulten hävdade att miljömässiga angelägenheter är en del i 
konceptet lean. Utsläpp till luft och vatten liksom genererat skräp i olika former, är visserligen 
klassiska frågor för en miljöavdelning. Dock tyder de också på slöseri och ineffektivitet i 
produktionsprocessen, ansåg konsulten, vilket alltså ger en möjlighet till förbättring och 
eliminering av slöseri, aktiviteter som är grundläggande inom Lean-filosofin. Om ytterligare 
förbättringsmöjligheter hittas genom att explicit se på Lean ur ett miljöperspektiv, tyder det 
snarare på bristande förmåga att hitta slöseri, alltså bristande kompetens inom Lean, än att 
miljö bör integreras i Lean för att hitta dolda källor till slöseri. Någon anledning att integrera 
miljöarbete med Lean såg den japanske konsulten således inte. (Kidwell 2006) 

Denna åsikt kan anses något hårddragen, men kan ses som en variant av den allmänt accepte-
rade uppfattningen att Lean ger miljömässiga vinningar, trots att detta inte är dess primära 
mål.  

”Lean usually helps the environment without really intending to” 
(Kidwell 2006) 

De flesta författare och forskare inom området är överens om att Lean på ett övergripande 
plan hjälper miljöarbetet i den mening att Lean strävar mot resurssnål produktion och därmed 
minskat slöseri med naturresurser samt minskat avfall. Hart (1997) argumenterar för att det 
första steget som företag bör ta mot ett hållbart samhälle är att satsa på preventiva åtgärder, 
såsom att hindra avfall från att uppstå, istället för end-of-pipe-lösningar. 
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I en studie av Boeing som EPA beställt konstateras att Lean har ett antal influenser på miljön. 
Dessa presenteras nedan (Ross & Associates 2000): 

1. Lean ger signifikanta förbättringar i resursproduktiviteten, vilket ger viktiga 
miljömässiga förbättringar och hållbarhetskonsekvenser – Genom att införa Lean nådde 
Boeing produktivitetsförbättringar på mellan 30 och 70 procent. Exempelvis åstadkoms 
energibesparingar till följd av ett bättre utnyttjande av lokaler, som fick till följd att ytan-
vändningen minskade med cirka 30 procent, vilket i sin tur medförde att lokaler som tidi-
gare krävt uppvärmning nu inte längre behövdes. Transporter inom fabrikerna reducera-
des, liksom andelen produkter som krävde omarbete. Andelen icke-produkt output mins-
kades, kvalitetsbristkostnaderna reducerades med 51 procent och genom att minska antalet 
komponenter kunde mängden råmaterial reduceras. (Ross & Associates 2000) 

2. Lean ger en robust kultur för minimering av slöseri – Miljöorgan har länge försökt få 
företag att arbeta efter en P2-metod där såväl kunder, leverantörer som anställda är delak-
tiga och arbetet ständigt pågår med att identifiera slöseri. I fallet Boeing visade det sig att 
arbetet med Lean ledde till P2 och att många av metoderna i Lean hindrade slöseri från att 
uppstå. (Ross & Associates 2000) Även andra undersökningar och fallstudier stödjer 
teorin att Lean främjar P2 och minimering av slöseri (Ross & Associates 2003, Society of 
Manufacturing Engineers 2006, Pacific Northwest PPRC 2007, Maxwell et al. 1998, 
Bantowski 2007, Bantowski 2008a, Bantowski 2008b, EPA 2008a-j, Kidwell 2006) 

3. Lean ger starka finansiella incitament för resursbevarande och P2-förbättringar – 
Skiftet från stora batcher och köande till Leans enstycksflöde med tillhörande metoder 
bidrog för Boeing direkt till produktivitetsförbättringar. I de flesta fall var det förkort-
ningen i genomloppstid som gav upphov till de största ekonomiska besparingarna. (Ross 
& Associates 2000) 

EPA (2003) har identifierat ett antal ”blind spots” där Lean-synsättet inte räcker till för att 
uppnå önskad miljöprestanda. Dessa är produktionsfilosofins brist på ett livscykelperspektiv, 
på miljöpåverkan, samt ouppmärksamhet kring miljörisker. En illustration av detta återfinns i 
Figur 16. 

 
Figur 16: Leans ”blind spots” gällande miljöhänsyn. (EPA 2003) 

Med bristen på livscykelperspektiv menas att ”mittenfaserna” i försörjningskedjan brukar 
beaktas, medan de tidigaste och sista delarna av livscykeln, utvinning av material och end of 
life-fasen, ofta glöms bort. Med avsaknaden av hänsyn till riskmoment menas främst de risker 
som är förknippade med tillverkningen och själva produkten. Detta är i regel inga problem i 
verksamheter där höga miljörisker också innebär höga kostnader, men för verksamheter där 
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de miljömässiga riskerna inte är så kostsamma riskerar Lean att inte se till riskfyllda material, 
processer eller produkter (Ross & Associates 2003). Den fulla konsekvensen för miljö och 
hälsa av de utsläpp som görs beaktas heller ej. Vidare behandlar Lean inte utsläpp explicit; 
substanser som släpps ut i miljön ingår inte i Leans sju ursprungliga slöserier (EPA 2007). 

Kidwell (2006) påpekar att de människor som arbetar med att upptäcka slöseri i organisatio-
nen ofta har låg eller ingen kunskap om miljöfrågor. Bristen på sådan kunskap gör att möjlig-
heter till såväl kostnads- som miljöförbättringar riskerar att gå till spillo. Exempelvis är det 
troligare att miljökunniga människor kan dra slutsatsen att ett dyrare men mindre miljöfarligt 
ämne blir mer kostnadseffektivt i längden på grund av att det ger upphov till mindre farligt 
avfall som måste omhändertas. (Kidwell 2006)  

Kritik som framförts mot Lean och dess påverkan på miljön gör gällande att minskning av ett 
slöseri kan ge upphov till ett annat. En minskning av lagernivåer kan exempelvis leda till ökat 
avfall, och den minskade batch-storlek som Lean förespråkar kan ge upphov till täta omställ-
ningar av exempelvis maskiner vilket kan leda till ökad användning av rengöringsmedel. 
(King & Lenox 2001) 

Integration av miljöaspekter i Lean är enligt vissa studier extra problematiskt i miljömässigt 
känsliga processer såsom målning och kemisk bearbetning (Ross & Associates 2000, 
Rothenberg et al. 2001). Rothenberg et al. (2001) fann att företag som arbetar med Lean i 
regel har högre luftutsläpp (gällande VOC, volatile organic compounds; flyktiga organiska 
ämnen) i sina målningsprocesser än företag som inte arbetar enligt Lean. För att minska 
utsläppen till luften hade vissa företag visat vilja att öka storlekarna på målningsbatcherna, 
vilket skulle dra ner luftutsläppen, trots att detta stod i konflikt med Leanprincipen Just-in-
time (Rothenberg et al. 2001). 

En viktig del inom Just-in-time (JIT) bygger enligt Whitelegg (1994) och Bleijenberg (1996) 
på flitigt förekommande transporter innehållande små kvantiteter. Genom att, som i JIT, an-
vända sig av ett flertal mindre transporter, som ersättning för mer sällan förekommande 
sådana innehållande en större kvantitet, menar såväl Whitelegg (1994) som Bleijenberg 
(1996) att företags miljöpåverkan ökar signifikant. Workgroep 2duizend (1993) och Baum 
(1994) kommer båda fram till slutsatsen att det kommer bli nödvändigt att lätta på några av 
kraven inom JIT för att effektivisera transporterna och fordonsanvändandet. 

McKinnon (2000) hävdar att en viktig indikator på effekterna av JIT på vägtransportsektorn är 
medelvikten av nyttolast (average payload weight). Om JIT hade haft en direkt inverkan på 
uppdelade laster skulle detta ha reflekterats i en nedgång i medelvikten av nyttolast. I realite-
ten har tvärtom officiell fraktdata från Storbritannien, Nederländerna och Sverige visat signi-
fikanta nettoökningar i detta index för ländernas lastbilsflotta (McKinnon, 2000). Detta stöds 
även av två andra undersökningar som genom empiriska data har studerat JIT:s inverkan på 
amerikanska och franska företags transportkostnader, och kommit fram till att JIT endast i en 
minoritet av fallen har medfört ökade transportkostnader (Tracey et al. 1995, Garreau et al. 
1991). 

McKinnon (1999) menar att en orsak till detta kan vara att flera av de företag som använder 
ett JIT-system har vidtagit åtgärder som, antingen direkt eller indirekt, har minimerat den 
negativa effekten av JIT på fordonsanvändandet. Christensen (1996) utvecklar detta och tar 
fram direkta orsaker till varför JIT minskar transportkostnaderna. Han menar att problemen 
med att JIT leder till en ökad miljöbelastning kan ha stämt i tidiga tillämpningar av filosofin, 
men att JIT sedan dess kontinuerligt har utvecklats och att det inte längre handlar om att han-
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tera allt som enskilda expresstransporter. En övergång till ett JIT-system stimulerar automa-
tiskt en ökad uppmärksamhet i transportaktiviteter och transporteffektivitet. När JIT används 
på rätt sätt menar Christensen (1996) att systemet de facto reducerar mängden resor. Detta 
visas enligt Christensen (1996) av brittisk industri, av vilka en stor andel använder sig av JIT. 
Där har antalet lastbilar minskat med fem procent under de senaste tio åren, samtidigt som 
mängden arbete utfört av dessa har ökat med 40 procent, vilket resulterar i en 
produktivitetsökning på 50 procent. Genom konsolidering av laster, utveckling av 
leverantörsrelationer och en förbättrad teknologi har färre transporter och bättre utnyttjade 
lastutrymmen kunnat uppnås (Christensen 1996). 

Ett sätt att uppnå exempelvis konsolidering av laster är genom mjölkrundor och att anlita ett 
TPL-företag. Detta medför en större möjlighet att synkronisera leveranserna från de olika 
leverantörerna och att lasterna kan konsolideras vilket leder till att den totala färdsträckan kan 
reduceras. (Bicheno 2004) 

3.3.3 Integrering av Lean produktion och miljöarbete 
Enligt EPA (2007) finns följande fördelar med att koordinera Lean- och miljöarbete: 

• Reducerade kostnader 
• Förbättrat flöde och reducerade ledtider 
• Lägre risk att inte leva upp till lagkrav 
• Mötande av kundförväntningar 
• Förbättrad miljöprestanda 
• Ökad moral och engagemang hos de anställda 

Den sista punkten är ett resultat av flera faktorer. Människor tycker om att arbeta för ett före-
tag som de anser är bra för samhället och miljön, vilket ökar jobbstoltheten. Dessutom bidrar 
miljötänkandet i Lean till att användandet av miljö- och hälsofarliga substanser minskar, 
vilket förbättrar arbetsmiljön. (EPA 2007) 

Ett antal författare har utformat förslag på hur en integrering av arbetet med Lean och miljö 
skulle kunna ske. 

Larson och Greenwood (2004) menar att det finns goda förutsättningar för att integrera arbete 
med Lean respektive miljöaspekter, och att betydande vinster finns att göra rörande såväl 
konkurrenskraft som miljömässig hållbarhet. De hänvisar till bland annat den fallstudie av 
Boeing som EPA låtit göra (se Ross & Associates 2000) vilken indikerar att implementering 
av Lean vanligtvis leder till en resursmässig produktivitetsökning om mellan 30 och 70 pro-
cent. Detta leder till betydande minskningar i användandet av vatten, energi, råmaterial och 
icke-produkt output (Larson & Greenwood 2004). Vidare anser Larson och Greenwood 
(2004) att en integration av miljötänkande och miljöverktyg i Lean skulle ge två fördelar. 
Först och främst skulle ett livscykelperspektiv och medvetenhet om miljörisker stärka Lean på 
punkter där denna metod är svag. Dessutom anser de att marginalkostnaden för att införa 
miljöaspekter i Lean är avsevärt mindre än om arbetet med miljö och Lean görs separat. 
(Larson & Greenwood 2004) 

Larson och Greenwood (2004) presenterar en metod för hur arbetet med Lean och miljö kan 
integreras för att stödja en hållbar utveckling. I denna listas de svaga delarna av Lean respek-
tive miljö och hur en integration av delar från den andra arbetsmetoden skulle kunna förstärka 
dessa svaga delar, vilket ses i Figur 17.  
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Figur 17: Hur Lean och miljöarbete kan integreras (Larson & Greenwood 2004) 

Tice et al. (2005) har undersökt kopplingen mellan Lean och arbete med miljöaspekter genom 
miljöledningssystem (MLS). De menar att det finns flera likheter mellan Lean och MLS: 

• Båda bygger på en princip om kontinuerliga förbättringar och att mäta prestationer. 
• Båda fokuserar på att eliminera slöseri, inom Lean på aktiviteter som inte tillför värde, 

och inom MLS på miljöpåverkan. 
• Båda främjar en organisationskultur där personalen uppmuntras att lösa problem och 

förbättra företagets prestation. 

Samtidigt menar de att företag ofta tenderar att bedriva arbete med Lean respektive MLS 
åtskilt på olika håll med olika typer av terminologi och olika verktyg. De skillnader som tas 
upp är: 

• Lean är en samling produktionsfilosofiska grundpelare och praktiska produktionsinrik-
tade verktyg som används för att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Drivkraf-
terna bakom Lean är djupt rotade i affärsmässig konkurrenskraft, kapitaleffektivitet 
och kundvärde. 

• MLS är ett strategiskt ledningsramverk snarare än en samling taktiska metoder. Då 
målet med MLS är att förbättra företagets miljöprestation har MLS ett snävare fokus 
än Lean. Dessutom tenderar drivkrafterna bakom MLS att inte vara lika starka som de 
bakom Lean. 

Genom att integrera arbetet med Lean och MLS menar Tice et al. (2005) att synergieffekter 
kan erhållas, som innebär att större framgångar kan uppnås än vad som skulle varit möjligt 
om de båda bedrevs isolerade. Det finns till och med en potentiell risk att Lean och MLS 
skulle kunna motverka varandra om de bedrevs parallellt. Förutom den naturliga 
miljörelaterade fördelen som uppkommer genom det fokus som finns inom Lean på att 
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eliminera slöseri kan även följande fördelar uppnås ur ett miljöperspektiv om arbetet bedrivs 
integrerat med MLS (Tice et al. 2005): 

• Lean kan förbättra effektiviteten i MLS genom att koppla ihop systemets aktiviteter 
inom det kontinuerliga förbättringsarbetet med starka finansiella drivkrafter. Genom 
att exempelvis använda verktygen inom Lean för att uppnå målen med MLS erhålls ett 
ramverk för att inkludera exempelvis kundvärde, kapitaleffektivitet och ett förbättrat 
produktionsflöde. Marginalkostnaden för att integrera MLS-mål i arbetet med Lean 
kan vara betydligt lägre än vad som skulle varit fallet om arbetet med MLS skulle 
skett isolerat. Vidare har fallstudier visat att Lean undanröjer flera av de hinder som 
riskerar att försvåra arbetet med P2 genom att förenkla tillgången till detaljerad 
processinformation och säkerställa ledningens engagemang. 

• Lean tillhandahåller ett antal taktiska metoder som kan stödja en effektiv MLS imple-
mentering. 

• Lean kan bidra till att effektivisera MLS implementeringen och dess dokumentation 
genom att metoder inom Lean används för att identifiera och eliminera icke-värde-
skapande aktiviteter inom miljöarbetet. 

På samma sätt finns det möjligheter att erhålla förbättringar i arbetet med Lean genom en 
integration med MLS (Tice et al. 2005): 

• Genom att integrera miljöfrågor i arbetet med Lean kan det, annars mer produktions-
inriktade fokuset, utvidgas. Detta kan medföra att ytterligare prestationsförbättringar 
blottläggs samt att kostnadsposter, som annars hade riskerat att betecknas som over-
head, kan identifieras. Vidare kan MHS-personal bidra till att de miljömässiga 
luckorna, som till exempel bristen på dels en insikt om miljömässig risk i samband 
med visst material, och dels livscykeltänkandet, inom Lean adresseras. 

• MLS kan även bidra med ett proaktivt förhållningssätt inför frågor relaterade till 
uppfyllandet av lagkrav och förordningar. I arbetet med kontinuerliga förbättringar 
finns det ett behov av att säkerställa att processförändringar inte medför lagmässiga 
överträdelser. Ett MLS kan även minska risken för lagmässiga restriktioner genom att 
exempelvis förutse behoven av tillstånd och därmed undvika oväntade förseningar.  

Pierce (2008) föreslår att P2 bör läggas till de sju traditionella slöserierna. I arbete med P2 
menar hon att företag ska sträva efter: 

• Icke-toxiska substitut 
• Optimerat användande av råmaterial 
• Vattenanvändning och återanvändning av restvatten 
• Reducering av luftutsläpp 
• Reducering av avfall 
• Optimering av förpackningar och transporter 
• Energieffektivitet 

Pierce (2008) ger vidare förslag på hur pollution prevention kan integreras i Lean: 

• Identifiera miljöslöseri i VSM 
• Involvera MHS i arbetet med Lean 
• Lägg till ”säkerhet” som ett sjätte S i 5S-teorin 
• TPM  
• Använd Just-in-time och aktiv inventering för att minska användningen av toxiska 

ämnen 
• Korrekt dimensionerad utrustning 
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3.3.3.1 EPA:s förslag på integration 
I The Lean and Environment Toolkit presenterar EPA hur Lean och miljöarbete kan hanteras 
på fyra olika nivåer i ett företag för att få ökat utbyte av integrationen. De fyra nivåerna är 
organisationsnivå, värdeflödesnivå, processnivå och arbetsplatsnivå. (EPA 2007) 

Organisationsnivå – upptäck miljömässigt slöseri 
På organisationsnivå menar EPA att det handlar om att lära sig att upptäcka miljömässigt 
slöseri (EPA 2007). De har sammanställt en lista med vilken miljömässig effekt som kan upp-
stå genom de ursprungliga formerna av slöseri. Denna visas i Tabell 3 (EPA 2008l). 

Tabell 3: Miljömässiga effekter för respektive form av slöseri (EPA 2008l) 

Form av 
slöseri Miljömässig effekt 

Överproduktion  

• Mer råmaterial konsumeras vid produktionen av de överflödiga 
produkterna 

• De överflödiga produkterna kan skadas eller bli inkuranta och därmed 
kräva avfallshantering 

Väntan • Risk för svinn eller skada på produkter vilket leder till materialslöseri 
• Slöseri av energi för uppvärmning/nerkylning under väntetiden 

Rörelse och 
transporter 

• Mer energianvändning från transporten 
• Utsläpp från transporten 
• Mer yta krävs för förflyttning av PIA, vilket ökar energianvändning för 

uppvärmning/nerkylning och belysning 
• Mer paketering krävs för att skydda produkterna under flytten 

Överarbete  • Mer delar och komponenter konsumeras per producerad enhet 
• Onödig behandling ökar slöseri, energianvändning och utsläpp 

Lager 

• Mer paketering för att lagra PIA 
• Slöseri från förfall eller skada på PIA 
• Mer material krävs för att ersätta skadade PIA 
• Mer energianvändning för uppvärmning/nedkylning och belysning av 

lagerutrymmet. 

Defekta 
produkter 

• Råmaterial konsumeras vid framställning av defekta produkter 
• Defekta produkter kräver återvinning eller avfallshantering 
• Mer yta krävs för omarbete och reparationer vilket ökar 

energianvändning för uppvärmning/nerkylning och belysning 

Outnyttjad 
kreativitet • Färre förslag på P2 och möjligheter till minimering av slöseri 

 
EPA presenterar en femstegsmetod för hur företag kan lära sig upptäcka miljömässigt slöseri. 
Denna presenteras nedan (EPA 2007): 

1. Lägg miljömässiga nyckeltal till de nyckeltal som används för att mäta framsteg med Lean. 
På detta sätt ses hur arbetet med Lean påverkar miljön. Exempel på miljönyckeltal är: 

• Förbrukning av material 
• Förbrukning av energi 
• Förbrukning av vatten 
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• Farligt avfall 
• Utsläpp till luften 
• Icke-produkt output  

2. Visa engagemang och stöd från ledningen för att säkerställa långsiktiga framgångar med 
Lean och miljö. Stödet bör visas inte bara i ord utan även genom handling: 

• Investera i utbildning inom Lean och miljö 
• Tillhandahåll resurser, verktyg och stimulans för att få medarbetare att lyckas 
• Inkludera Lean och miljö i tal, nyhetsbrev och andra kommunikationsvägar 
• Uppmuntra chefer inom Lean och MHS att samarbeta 
• Sätt mål relaterade till Lean och miljö 
• Följ framgångar med Lean och miljö och utse personer ansvariga för målen  
• Uppmärksamma och belöna Lean och miljöbedrifter 

3. Inkludera miljömässigt slöseri i utbildningen med Lean. Förslag på detta är: 

• Inkludera en del om miljö i grundutbildningen 
• Addera ett slöseri till de sju redan existerande – miljömässigt slöseri 
• Gör en promenad genom fabriken där de anställda letar miljöslöseri i lokalerna  
• Utveckla en checklista eller guidebok med vanliga former av miljöslöseri 
• Låt miljöpersonal genomgå Lean-utbildning 
• Låt de anställda genomgå avancerade utbildningar inom miljö 

4. Gör miljöslöseri synligt och lätt att upptäcka genom att utnyttja det visuella system som 
Lean förespråkar. Exempelvis kan företag: 

• Visa miljönyckeltal bredvid Lean-nyckeltal vid arbetsstationer 
• Inkludera miljöslöseri bland de andra sju slöserierna som synliggörs på fabriksgolvet 

5. Uppmärksamma och belöna framgång. Ett första steg kan vara att visa vilka miljövinster 
som redan åstadkommits genom arbetet med Lean och att ge belöning för detta. På så vis 
uppmuntras de anställda att söka ytterligare möjligheter till miljövinster. Framgångar kan 
annonseras i exempelvis nyhetsbrev eller göras till en intern tävlan mellan olika avdelningar 
om att nå de bästa miljöresultaten. 

Värdeflödesnivå – inkludera miljöaspekter i VSM 
På värdeflödesnivå föreslår EPA att miljöaspekter kan inkluderas i VSM. Som ett komple-
ment till VSM-kartan redovisas då användningen av exempelvis ett råmaterial som en extra 
”råmaterial-linje” i bilden. Denna visar två typer av data (EPA 2007): 

• Mängd av råmaterialet som används i respektive process i värdeströmmen 
• Mängd av råmaterialet som slutligen hamnar i produkten och alltså tillför värde till 

produkten 

Genom att ligga på olika nivåer visualiseras mängden nödvändigt material jämfört med 
mängden använt material; en hög nivå representerar den mängd material som används i 
processen och en lägre nivå på linjen representerar den mängd som behövs för att tillföra 
produkten värde. Genom att subtrahera mängden nödvändigt material från den totala summan 
använt material fås en uppfattning om hur mycket slöseri av produkten som processen ger 
upphov till. Figur 18 nedan ger förslag på hur en VSM med kompletterande identifiering av 
materialförbrukning i processens olika faser kan se ut. Detta kan även användas för 
identifiering av exempelvis användning av miljökänsliga ämnen samt energ- och 
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vattenförbrukning. Likt vid en vanlig VSM kan också en VSM med ett framtida scenario 
identifieras, ett scenario som är bättre ur Lean- och/eller miljöperspektiv.  

 
Figur 18: Miljö-VSM (EPA 2007, egen bearbetning) 

Processnivå – beakta miljöaspekter i Kaizen-events 
Vidare föreslår EPA (2007) att företaget på processnivå ska beakta miljöaspekter i arbetet 
med Kaizen. Kaizen-events ger bra möjligheter för att minska slöseri och föroreningar. Om 
inte miljöhänsyn tas vid utvecklandet av förbättringar finns dock risk att förändringen strider 
mot gällande lagkrav eller innebär en MHS-risk (EPA 2007). Utan hänsyn till miljön finns 
också risk för kostnadsmässig suboptimering (EPA 2008m). Rutiner som utvecklas kan 
exempelvis vara bra för produktkvaliteten eller cykeltiden, men medföra en högre 
totalkostnad sett till ett livscykelperspektiv. Exempelvis kan ett byte till ett toxiskt material 
vara bra för produktens hållbarhet, men öka kostnaderna för resthanteringen och miljöavgifter 
(EPA 2008m). 

Förutom den tidigare nämnda åtgärden att involvera MHS-kunniga personer i arbetet med 
VSM, föreslår EPA fyra steg för hur företag kan minska risken för att resultatet från ett 
Kaizen event får oönskad MHS-påverkan (EPA 2007): 

1. Träna gruppledare inom Lean att upptäcka MHS-påverkan så att förståelse fås för 
vilka rutiner och processer som kan behöva MHS-expertis. 

2. Utse en MHS-kontakt för respektive Kaizen-grupp som de medverkande i ett 
Kaizen-event kan kontakta för rådgivning om ingen med särskild MHS-kompetens 
finns med i teamet. 

3. Använd en MHS-checklista för att identifiera MHS-behov. Denna checklista ska 
fyllas i vid ett Kaizen-event och fungera som ett stöd för att identifiera potentiell 
MHS-påverkan av förändringen. Ett exempel på hur en sådan checklista kan ut-
formas finns i bilaga 6 
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4. Involvera MHS-personal i Kaizen events i förebyggande syfte. Om MHS-påverkan 
upptäcks under ett möte ska en MHS-kunnig person kontaktas i tid, så att inte ruti-
ner eller processer med MHS-brister hinner uppstå. 

För att identifiera Lean- och miljömöjligheter inom ett givet Kaizen-event ger EPA (2007) ett 
antal tips: 

• Besvara ett antal frågor för den givna processen. Exempel på frågor att ställa sig finns 
i bilaga 1. 

• Bryt ner VSM med hjälp av processkartläggning. VSM är en bra hjälp för att identifi-
era vilka processer som genererar stora mängder miljöslöseri. Ibland kan det dock vara 
bra att bryta ner kartläggningen i mindre steg för att kunna identifiera enskilda källor 
till slöseri inom en specifik process. För dessa kan sedan Kaizen-events ordnas med 
syfte att hitta lösningar som minskar slöseriet. Se Figur 19 för beskrivning av hur ned-
brytningen kan se ut. 

 
Figur 19: Nedbrytning av VSM genom processkartläggning (EPA 2007) 

Arbetsplatsnivå – utveckla 5S till 6S med MHS-hänsyn 
På arbetsplatsnivå föreslår EPA slutligen att arbetet med 5S ska utvecklas till att inkludera 
även säkerhet. Detta gör att 5S-metoden utvidgas till 6S och innebär att större hänsyn tas till 
minimering av risker relaterade till de anställdas hälsa samt miljön. Till skillnad från övriga 
punkter i 6S (se kapitel 3.1.3.1) utgör säkerhet, det sjätte s:et, inte något tydligt moment utan 
influerar snarare utövandet av övriga steg, se Figur 20. EPA (2007) beskriver hur denna 
integration kan göras för Sortera, det första momentet i 5S-metodologin: 
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Figur 20: Hur de olika punkterna i 6S hänger ihop (EPA 2007) 

Som stöd för sorteringen i 5S används ofta ett färgmarkeringssystem där material, verktyg och 
dylikt som inte behövs och används markeras med en viss färg, och sedan görs av med. EPA 
föreslår att detta system utvecklas så att även MHS-relaterade frågor inkluderas i processen. 
Genom att även markera material, verktyg och dylikt med till exempel en gul etikett, utifrån 
ett MHS-perspektiv kan företagen utvärdera behovet för objekten och potentiella alternativ. 
På så sätt markerar gula etiketter ett objekt som på något sätt utgör en MHS-relaterad risk 
eller förbättringsmöjlighet. Denna process kan delas in i följande fyra steg (EPA 2007): 

1. Identifiera gulmarkeringskriterier och objekt att markera. Börja med att identifiera två 
typer av objekt: (a) de fysiska områden där etiketteringen kommer äga rum och (b) de 
specifika typer av objekt som ska utvärderas. Det är av stor vikt att MHS-personal 
involveras i den arbetsgrupp som utför etiketteringen för att, med hjälp av deras 
spetskompetens, kunna identifiera ytterligare slöserier och förbättringsmöjligheter.  

I arbetet med att utforma kriterier att bedöma objekten därefter kan företag dels 
fortsätta använda sådana kriterier som kan vara aktuella vid en färgmarkeringsprocess: 
om objektet används, hur frekvent det används, hur mycket som används, och 
objektets användbarhet. När MHS-relaterade frågor inkluderas i bedömningen bör 
kriterier som berör objektets risk, tillgängligheteten till alternativt material eller 
utrustning, eller möjlighet att för förbättra miljöprestation även tas med. 

2. Tillverka och sätt fast de gula ettiketterna. Dessa etiketter kan vara så enkla som en 
färgad etikett där anledningen till etiketteringen kort anges. De kan också innehålla 
mer detaljerad information om varför objektet markerats, vilken typ av risk den utgör, 
vilket datum den etiketterats, samt information om objektet. 

Bäst är att utföra etiketteringen under ett kort och fokuserat event. Såvida det inte 
föreligger någon omedelbar fara bör företagen inte ägna någon tid åt att rätta till 
problem eller utvärdera hur dessa ska åtgärdas. 
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3. Utvärdera och åtgärda gulmarkerade objekt. Den första delen i detta moment går ut 
på att hantera gulmarkerade objekt som står i strid med lagar och förordningar eller 
utgör ett omåttligt stort miljöslöseri. Om sådana objekt upptäckts bör ”fem varför”-
metoden användas för att identifiera rotorsaken och hur denna ska åtgärdas. 

Som nämnts tidigare rödmarkeras objekt som befaras vara slöseri på grund av att de 
inte avvänds. I 6S-metodologin innebär en guldmarkering av objekt att de är 
miljöslöseri. I denna andra del av detta steg hanteras både klassiskt slöseri 
(rödmarkerade objekt) och miljöslöseri (gulmarkerade objekt). Objekt som markerats 
med både röd och gul markering är således både onödiga och farliga. Dessa ska tas om 
hand om genom de lagar och förordningar som gäller kring hantering av farligt avfall. 

I den tredje och sista delen hanteras objekt som markerats med gult men inte rött; 
sådana som utgör en risk men inte bedömts vara onödiga för företagets verksamhet. 
Här bör företaget fundera på huruvida det finns ett sätta att undvika att använda 
objektet, eller om det finns ett mindre miljöfarligt alternativ. 

4. Dokumentera resultaten. Slutligen bör företaget loggföra information från 
ettiketteringen så att eventuella förbättringar och besparingar som ettiketteringen 
resulterat i kan spåras. 

Det är emellertid viktigt att arbetet med 6S inte blir ett isolerat event, utan att det blir en del 
av företagets kontinuerliga arbete. Detta kan innebära att dagligen städa och hålla rent på 
arbetsplatsen, samt att kontinuerligt utföra 6S-revisioner för att följa upp utvecklingen av 
arbetet. Eftersom det som mäts tenderar att i större utsträckning efterlevas och arbetas med 
finns det möjligheter att identifiera och eliminera ytterligare slöserier och risker genom att 
inkludera MHS-relaterade frågor i 6S-inspektioner och -revisioner. (EPA 2007)  

I bilaga 2 återfinns ett exempel på en checklista för en 6S-revision där MHS-frågor 
inkluderats. 

3.3.4 Fallstudie inom Lean produktion och miljö 
Washington State Department of Ecology har låtit genomföra försök där företag använt en 
kombination av Lean och miljöarbete vid effektiviseringsarbeten. En kort genomgång av 
resultatet från ett sådant presenteras nedan. 

Canyon Creek Cabinet Company i Washington genomförde 2006 ett pilotprojekt för att för-
bättra produktiviteten och reducera slöserier inom företaget genom att inkludera miljöaspekter 
i Lean-arbetet. De hade, med en konsults hjälp, arbetat med Lean sedan 2005 och var även 
certifierade enligt ISO 9001 samt hade ett miljöledningssystem. (Bantowski 2007)  

Pilotprojektet hade två huvuddelar; en veckolång VSM-workshop samt tre veckolånga Kaizen 
events. Projektet resulterade i en årlig kostnadsbesparing på USD 1,19 miljoner. Besparing-
arna fördelade sig på områdena råmaterial, farliga substanser, luftutsläpp, farligt avfall, 
energi, traditionellt avfall, kassationer och arbetskostnader. Det kunde inte med full säkerhet 
konstateras att besparingarna tillkom endast på grund av integrationen; eventuellt skulle 
samma resultat kunna ha nåtts med traditionellt Lean-arbete. Dock höll företaget det för san-
nolikt att integrationen var det som möjliggjort den stora besparingen, och de anställda 
menade själva att de utan miljöperspektivet troligtvis inte skulle ha upptäckt ett antal av de 
aspekter som ledde till kostnadsbesparingar. (Bantowski 2007)  

Från studien kunde bland annat konstateras (Bantowski 2007): 
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• Att studera miljöslöseri och -kostnader under implementering av Lean hjälpte projekt-
gruppen att identifiera nya möjligheter till processförbättringar och kostnadsbespa-
ringar. Utan att specifikt se till dessa (de miljömässiga, författarnas anm.) skulle 
implementeringsgrupperna för Lean kunna ha missat viktiga möjligheter till att minska 
slöserier, förbättra kvalitet och öka mottagligheten för kunden. 

• En sammankoppling av Lean och metoder för miljöförbättring ledde till kraftfulla för-
bättringar av företagets finansiella resultat, dess miljöprestanda samt ökade säkerhe-
ten för de anställda. Med resultaten från pilotprojektet kunde företaget undvika nya 
lagkrav samt ge en bra grund för företagets fortsatta förbättringsarbete med Lean och 
miljö. 

Vidare identifierades ett antal framgångsfaktorer som var viktiga för utfallet av försöket 
(Bantowski 2007): 

• Stöd från högsta ledningen 
• Ett starkt, befintligt system för utvärdering av prestanda  
• Tvärfunktionella grupper med medlemmar från såväl den operativa verksamheten som 

miljökunniga människor hjälpte till att ge förslag som gynnade både miljön och den 
operativa verksamheten. 

• Flexibilitet inför ändrade förutsättningar under projektets gång 
• Uppföljning mellan Kaizen events, så att det som bestämdes under eventen verkligen 

genomfördes och efterlevdes 
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44  EEmmppiirriisskk  rreeffeerreennssrraamm  
I detta kapitel presenteras resultaten från den intervjustudie som gjorts. Kapitlet inleds med 
en kort information om intervjuerna varpå de resultat som är av relevans för respektive 
forskningsfråga presenteras.  
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I Tabell 4 presenteras information om de genomförda intervjuerna. I ett av intervjutillfällena 
intervjuades två personer samtidigt, medan övriga intervjuer genomfördes med en person åt 
gången. Intervjun med P-O Lundqvist skedde under en rundvandring i fabriken, medan övriga 
intervjuer genomfördes i ett kontor eller mötesrum. Utöver den datainsamling som skedde 
under själva intervjuerna inhämtades kunskap även vid diskussioner under pauser och lunch. 
Vidare har det efter vissa av intervjuerna även ställts kompletterande frågor via e-post. 
Tabell 4: Information om de utförda intervjuerna 

Företag Respondent Ort Datum Tidsåtgång 
(hh:mm) 

Haldex Hydraulics Emma Torstensson Skånes Fagerhult 2008-09-24 01:02 

Scania Urban Wästljung 
Susanne Olsson Södertälje 2008-10-10 01:10 

Scania  P-O Lundqvist Södertälje 2008-10-10 00:45 

AstraZeneca Malin Brandel Södertälje 2008-10-14 01:00 

AstraZeneca Åsa Westlund Södertälje 2008-10-14 00:46 

AstraZeneca Henrik Nordell Södertälje 2008-10-14 00:47 

Werinova Lars Nilsson Mullsjö 2008-10-15 00:57 

Werinova Joachim Werich Mullsjö 2008-10-15 00:43 

4.1 Vilken potentiell påverkan har Lean produktion och miljöarbete 
på varandra? 

I företagets miljöarbete anser Haldex Hydraulics att de analyserade och fick drivkraften 
genom ett Lean-tänk. Särskilt arbetet med ständiga förbättringar, att analysera nyckeltal och 
följa upp trender, samt det tvärfunktionella arbetet uppgav de som Lean-områden de haft nytta 
av i sitt miljöarbete. Generellt tyckte de att arbetet med Lean har medfört att organisationen 
för hur miljöfrågor hanteras har blivit mer strukturerad och att resultat följs upp bättre över 
tiden. Vidare anser de att Lean bidrar till att de får en bättre styrning och kontroll på allt, även 
vad gäller avfall och kartläggning av spill. Genom standardiserade arbetssätt, instruktioner, 5S 
och VSM upplever Haldex att saker blir hanterat på rätt sätt och att detta efterlevs på ett bättre 
sätt än innan.  

AstraZeneca påpekade att arbetet med Lean ger tyngd och tydlighet åt prioriteringarna. De 
menar att resurssnål tillverkning gynnar såväl miljö som ekonomi på ett antal olika faktorer; 
energiförbrukning, transporter, avfall och destruktion. Detta bland annat genom att anlägg-
ningarna körs effektivare och att ytanvändningen därmed minskar. De påpekade dock att de 
miljömässiga vinsterna är att betrakta som en positiv bieffekt i detta avseende. Omvänt trodde 
de även att deras miljöarbete har bidragit till att förbättra arbetet med Lean eftersom ”allting 
hör ihop för att det ska gå bra”. Däremot hade de svårt för att sätta fingret på exakt på vilket 
sätt detta skedde.  

Ett exempel på framtida planer där miljötänkande skulle påverka arbetet med Lean är inköp. 
Där planerar AstraZeneca att utforma inköpsprocessen så att den är miljöanpassad ur ett livs-
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cykelperspektiv. Som exempel ger de inköp av konsulttjänster. Tjänsten i sig kanske inte har 
så stor miljöpåverkan, men om konsulten hyrs in från Göteborg och således måste resa från 
därifrån till Södertälje ger detta en större miljöpåverkan än om en geografiskt mer närliggande 
konsult hade valts. 

Scania har, i likhet med Toyota, byggt upp en egen produktionsfilosofi, Scania Production 
System (SPS), vilken är djupt rotad i företaget. Denna beskriver hur all produktion i företaget 
bör gå till och bygger på Lean. SPS bygger på tre grundtankar: kunden först, respekt för 
individen och undvik slöseri. Enligt Scania har arbetet med SPS en stark påverkan på 
företagets miljöarbete i och med principen om att undvika slöseri, ”om vi minskar slöseri, 
minskar vi också miljöpåverkan”. Vidare menade de att Lean är en så central del av deras 
verksamhet att det faller sig helt naturligt att miljöarbetet ska anpassas efter arbetet med Lean. 
På samma sätt har dock även arbetet med Lean anpassats något efter miljö på så sätt att det i 
deras revisionssystem av arbetet med Lean på företagets olika anläggningar finns en kategori 
med frågor relaterade till brandsäkerhet och miljö. 

Synen på kopplingen mellan Lean och miljö hos Werinova är att miljön i nio fall av tio tjänar 
på att företag arbetar med Lean. Detta i och med att allt som görs, men som inte bidrar i form 
av positiv inverkan på företagets ekonomi eller dess produktion, belastar miljön på ett eller 
annat sätt. De menade vidare att företagets existerande miljöarbete bidragit till att det blivit 
lättare att implementera och arbeta med Lean. Detta eftersom miljöarbete utgår från att 
minska resursutnyttjandet i så stor utsträckning som möjligt genom att effektivisera 
utnyttjandet av de resurser som tillförs verksamheten. Genom att ha detta som utgångspunkt, 
och därmed redan ha ”kommit en bit på vägen” med viktiga delar av Lean-arbetet anser de att 
sättet som de implementerar Lean på påverkats. 

4.2 Vilken inverkan har Lean produktion på miljörelaterade 
nyckeltal? 

Denna fråga gick av olika anledningar inte att få ett övergripande kvantitativt resultat på. 
Scania var det enda av de intervjuade företagen som i någon mån hade konkreta siffror att 
komma med. De visade att företagets energiförbrukning minskat samtidigt som produktionen 
har ökat. Likaså hade företaget lyckats få ner sin användning av lösningsmedel med 
64 procent mellan 1996 och 2007. Scania menar att dessa förbättringar kan kopplas till 
huvudprincipen inom SPS, eliminering av slöseri. Att minimera slöseriet ser de som den mest 
drivande kraften i sitt miljöarbete, bland annat i form av att miljönyckeltal mäts inom produk-
tionen. För att lyckas med förbättringar av miljörelaterade nyckeltal menar de vidare att det 
krävs en drivande ledning, resurser och kompetens, givna arbetssätt och verktyg samt att 
resultat utvärderas och synliggörs. Långsiktig planering för att möta framtida krav och möj-
ligheter är också en självklarhet, liksom ständiga förbättringar. I företagets miljöutvärderings-
system, Blue Rating, efterfrågas kunskapsnivå, arbetssätt och resultat för varje enskild aspekt. 
Vad gäller energianvändning görs energikartläggningar för att identifiera var energieffektivi-
seringar kan genomföras. Arbetet har inriktats på anpassning av ventilation, optimering av 
drifttider, översyn av värmeåtervinning, belysning etc. Allt detta arbete menar Scania bygger 
på eliminering av slöseri. Vad beträffar den minskade användningen av lösningsmedel är detta 
ett resultat av flera faktorer; dels eliminering av slöseri, både av miljömässiga och kostnads-
mässiga skäl, och dels en processoptimering med behovsstyrning Framförallt upplevde de att 
det krävdes en långsiktig processutveckling med ändring av hela målningskonceptet med 
övergång till pulver- och vattenbaserad målning.  
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Haldex uppgav att de inte hade några miljörelaterade nyckeltal som mättes kontinuerligt, var-
för de inte kunde ge något kvantitativt resultat på denna fråga. Däremot upplevde de sig gene-
rellt ha fått bättre styrning och koll på saker, även vad beträffar exempelvis avfall, spill och 
hur olika saker hanteras. Som exempel nämndes en tvättprocess som genererade mycket olje- 
och metallrester. Genom att kartlägga sådana moment, arbeta med 5S, arbetsinstruktioner och 
hur saker hanteras, ansåg de att processer hanteras på ett bättre sätt. 

Inom AstraZeneca mäter varje enhet sina egna MHS-nyckeltal, och har mål på femårsbasis 
som följs upp kvartalsvis. Olika nyckeltal kunde dock mätas olika år, varför en samlad bild av 
nyckeltalens utveckling över tiden inte fanns att tillgå. De kunde inte svara på om de märkt av 
någon förändring i miljödata sedan införandet av Lean då de ansåg detta vara svårt att visa 
med statistik. Däremot ansåg de att förbättringsarbetet inom ramen för Lean har bragt med sig 
ett förbättringsarbete för miljö, och att nivån på miljöarbetet därigenom höjts. Vidare menade 
de att de får en minskad energiförbrukning som en bieffekt i och med att de utnyttjar 
anläggningarna effektivare och minskar ytanvändningen.  

Werinova kunde inte svara på i vilken utsträckning företagets miljöpåverkan påverkats av 
arbetet med Lean då de inte hade gjort någon sådan utvärdering men vidhöll att miljöarbetet 
tjänat på arbetet med Lean. 

Vidare kan konstateras att alla de respondenter som tillfrågades i ämnet ansåg att deras före-
tag infört Lean mer eller mindre uteslutande av ekonomiska skäl. En av respondenterna på 
AstraZeneca svarar uttryckligen ”kostnadsbesparingar” på frågan om varför Lean infördes. 
Werinova beskriver att det snabbt inses att Lean också ger en påverkan på företagets miljöar-
bete. Vid beslutet att införa Lean diskuterade de dock inte att filosofin också skulle vara ett 
medel för att förbättra företagets miljöpåverkan. Istället såg de Lean som ett verktyg för att nå 
produktivitetsförbättringar. 

4.3 Vilka aspekter kopplade till Lean produktion och miljöarbete 
samverkar respektive motverkar varandra? 

Haldex anser att Lean och miljö till största delen går hand i hand. Eliminering av slöseri 
nämndes som ett exempel på en typisk Lean-princip som även har en koppling till miljöar-
bete. Samtidigt uppgav de att det kan uppstå situationer då de två områdena inte till fullo stö-
der varandra. Som exempel nämns att företaget under 2007 hade problem med leveranspreci-
sion och att många leveranser då skedde med snabbtransporter för att göra kunden nöjd.  

I AstraZenecas version av TPS-huset finns fyra prioriterade områden: MHS, kvalitet, leverans 
och ekonomi. Dessa anses alla vara lika viktiga, såvida inte situationer uppkommer då de 
kommer i konflikt med varandra. I sådana situationer gäller dock att MHS prioriteras högst, 
och sedan kommer i tur och ordning kvalitet, leverans och ekonomi. Att avkall aldrig får ske 
på miljöarbetet anser de följaktligen vara ett mycket tydligt budskap. Vidare har de upplevt att 
det finns mycket likheter mellan tankesättet i Lean och beteendebaserad MHS samt ledarska-
pet inom dessa områden. De menade att det stödjande, ”coachande” ledarskapet, som stöttar 
underifrån och bygger upp ledare inom sin egen organisation, går hand i hand med hur ledar-
skapskulturen inom miljöarbete ser ut. 

Scania ser Lean och miljöarbete som mycket samstämmiga. Som tidigare nämnts menade de 
att eliminering av slöseri var den Lean-princip som hade den tydligaste kopplingen till miljö-
arbete. Bland de olika verktygen ansåg de att ordning och reda hade en stark koppling till 
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miljöarbete, till exempel att allt ska finnas på sin utmärkta plats vilket inkluderar avfalls- och 
kemikaliehantering.  

Werinova såg Lean som ett sätt att minska slöserier och att arbeta effektivare ur en ekono-
misk, miljömässig och produktivitetsmässig synvinkel. De menade därför att det finns en tyd-
lig koppling till miljö. Dessutom ansåg de att även arbetet med ordning och reda inom Lean 
spelade roll ur miljöhänseende. Detta eftersom de menade att ”ju bättre ordning och reda de 
har, desto mindre saker försvinner, desto mindre måste truckarna användas, och man förbru-
kar egentligen mindre av allting”. Även det kvalitetsfokus som finns i Lean lyftes fram som 
bra för miljön i och med att färre defekter leder till mindre materialåtgång, mindre produktion 
och färre transporter. Vidare diskuterades även Werinovas syn på ISO-system kontra Lean. 
De ansåg att dessa stöder varandra och att de på många sätt liknade varandra. De tyckte dock 
även att Lean och ISO-system är två skilda arbetssätt och att det därför inte kan sägas att ISO-
systemet skulle ha blivit redundant i och med införandet av Lean. De menade istället att de 
utgör två olika delar av samma process, att Lean är ett kvalitets- och processtyrningssystem 
medan ISO-systemet är ett sätt att dokumentera så att du gör rätt. Om något problem uppstår 
kan dokumentationen således användas för att i efterhand se vilka orsaker som kan ha bidragit 
till problemet. 

Angående de problem med att införa Lean i miljökänsliga delar av tillverkningsprocessen, 
som identifierats ur amerikanska fallstudier, var det bara Scania som hade några erfarenheter. 
Dessa menade att det i målningsprocessen kunde uppstå miljömässiga problem i och med den 
kundorderstyrda sekvenseringen som leder till att systemen måste tvättas ofta. Genom att 
styra sekvenserna tyckte de dock att det gick att minska den ökade miljöpåverkan som annars 
uppstår. Drivkraften bakom detta är inte enbart miljömässig, det finns även kostnadsmässiga 
skäl; genom att se till att systemen använder så lite färg och så lite tvätt som möjligt mellan 
målningarna minskar även kostnaderna. De anser förvisso att det kanske hade varit bättre, rent 
miljömässigt, att inte ha någon sekvensering utan att istället till exempel måla alla vita last-
bilar efter varandra, men eftersom de har kunden först som grundprincip tycker de inte att det 
går att komma dit. Haldex och Werinova ansåg sig inte ha någon miljökänslig process medan 
AstraZeneca menade att de ändå måste tvätta systemet, vare sig sekvenserad tillverkning 
begagnades eller ej.  

Vad beträffar den ökade mängden transporter som vissa studier menat att Lean potentiellt kan 
leda till, är företagen relativt eniga. Haldex upplever att det ibland kan verka som att trans-
portdelen av just-in-time och miljöarbete kan gå emot varandra, men att detta kan lösas 
genom att planera och jämna ut sina flöden för att optimera transporterna. Om resten av verk-
samheten fungerar bra ansåg de att även transporterna fungerade bra. Genom att planera 
beläggningen och transporterna ut till kund kan de även planera inleveranserna av materialet 
utifrån detta. De var dock tydliga med att påpeka att det krävs planering och arbete för att få 
det att flyta på bra utan att öka mängden transporter. Scania resonerar på ett liknande sätt i 
denna fråga och menar att det går att minimera mängden transporter inom just-in-time genom 
god planering. För detta ändamål använder Scania en tredjepartslogistiker som får in alla leve-
rantörernas transportbokningar och optimerar dem utifrån fyllnadsgrad och ruttplanering. 
Vidare använder sig företaget av strategiskt placerade konsolideringsstationer där viss buf-
fertlagring och omlastning sker. Genom att använda dessa arbetssätt tror inte Scania att just-
in-time har bidragit till en ökad mängd transporter. AstraZeneca har inte heller upplevt några 
större problem med just-in-time ur ett miljöperspektiv, men påpekar att det krävs planering. 
Med ekonomi som drivkraft har de genom att optimera transporterna och använda distribu-
tionscentra kunnat minimera mängden transporter. Werinova uppgav att just-in-time i vissa 
fall kan vara mindre bra för miljön ifall det leder till en minskad fyllningsgrad i bilarna. 
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Samtidigt menade de att ett extremt bruk av just-in-time inte är Lean, eftersom det leder till 
ökade kostnader. Därigenom menar de att miljön även i detta fall tjänar på ett kostnadsmässigt 
fokus. De trodde att det går att hitta en vettig balans med just-in-time där det ändå fortfarande 
går att köra med dragande produktion. Vidare trodde de att miljöbelastningen för mindre 
företag var mycket liten, eftersom produkterna samlastats med så mycket annat hos transpor-
tören. För större industrier gissade de att frågan däremot var desto mer aktuell, men i sin egen 
verksamhet hade de inte upplevt någon ökad miljöpåverkan. Haldex menade dessutom att de 
tyckte det var svårt att arbeta med ett kanban-system externt mot leverantörerna eftersom de 
har så pass många varianter på sina produkter och stora fluktuationer på de olika produkterna. 
Istället använde de sig av ett EDI-system, vilket de ansåg gav ungefär samma resultat som 
kanban. Fördelen med det senare menade de var att man får ett jämnare flöde av material och 
produkter. Däremot tyckte de att EDI medförde att leverantören får mycket större kontroll på 
Haldex behov och därför kan planera leveranserna bättre och undvika expresskörningar. 

4.4 Vilka potentiella styrkor och svagheter kan identifieras med 
Lean produktion respektive miljöarbete utifrån ett affärsmässigt 
perspektiv? 

Som förklarats i kapitel 2.2 behandlas denna fråga främst genom analys utifrån kunskaper 
inhämtade från teori och intervjuer. Under intervjuerna med företagen erhölls emellertid viss 
information som ansågs behjälplig för besvarande av denna forskningsfråga. Denna presente-
ras nedan. 

Haldex hade tidigare upplevt problem med sitt miljöarbete då det sköttes isolerat av inhyrda 
konsulter tillsammans med företagets miljöchef. Den övriga organisationen hade inte så 
mycket inblandning och insyn i det som skedde. Numera har de dock avslutat samarbetet med 
miljökonsulterna och sköter istället det arbetet internt i företaget, vilket de anser ha lett till en 
mycket större öppenhet samt att hela företaget deltar i miljöarbetet. 

Vad beträffar utbildning av personalen inom Lean har Haldex bland annat använt sig av Lean-
spelet som tagits fram av Lean Forum och Logistikföreningen PLAN. Genom detta upplever 
Haldex att personalen har fått en bra inställning till Lean och blivit motiverade att arbeta 
enligt detta sätt då de har upptäckt att arbetet på detta sätt blev mindre stressigt. Någon rädsla 
bland personalen för att Lean ska leda till sådana produktivitetsförbättringar att tjänster bort-
rationaliseras trodde inte Haldex fanns. Eventuella omstruktureringar hade hittills lett till att 
personer som innehaft bortrationaliserade tjänster har fått andra arbetsuppgifter istället för att 
sägas upp.  

AstraZeneca menade att de kommit relativt långt i arbetet med att få in en kultur för ständiga 
förbättringar. För att uppmuntra personalen att komma med förbättringsförslag ansågs efter-
frågan från ledningen vara mycket viktig samtidigt som det sågs som en förutsättning att inte 
åsidosätta arbetet med ständiga förbättringar vid pressade produktionslägen. För de anställda 
innebär detta att de egentligen har två jobb att utföra; dels deras ”ordinarie” arbete och dels att 
tänka på hur detta kan förbättras. Trots att detta innebär mer arbete menade AstraZeneca att 
personalen upplevde detta som positivt i och med att de tycker det är ett bra sätt att påverka 
sitt arbete, samtidigt som de känner en viss stolthet om deras eget förslag genomförs. Från 
ledningens sida såg de personalens kontinuerliga förbättringsarbete som mycket viktigt, och 
menade att enbart 20 procent av förbättringsförslagen kommer från ledningen medan 80 pro-
cent kommer från personalen. Vidare påpekade de att Lean till 80 procent utgörs av de männi-
skor som arbetar med Lean och till 20 procent av verktygen inom filosofin. Vad beträffar 
företagets miljöarbete ansåg AstraZeneca ett bra sådant ligga till grund för ett positivt 



KAPITEL 4: EMPIRISK REFERENSRAM 

 

65 

miljörykte, vilket i sin tur bedömdes vara en förutsättning för att kunna attrahera och rekrytera 
kompetenta medarbetare. 

Scania framhöll vikten av det livscykelperspektiv som ett starkt och proaktivt miljöarbete 
ställer krav på. Genom att konstatera att deras största miljöpåverkan ligger i användnings-
fasen, det vill säga då deras fordon är i drift hos kunderna, vet de att ett fokus på denna del 
kommer att ha stor verkan. Istället för att bara koncentrera sig på att optimera produktions-
processen arbetar de mycket med att minska produktens påverkan under användningsfasen, 
bland annat genom att erbjuda utbildning i eco-driving och genom att göra fordonen mer 
bränslesnåla. Förutom de miljöfördelar som detta medför menade Scania att det även resulte-
rade i en möjlighet att öka intäkterna då kunderna accepterar ett högre inköpspris om de vet 
att kostnaderna under användningen blir lägre. Vidare har Scania även ett 
miljöutvärderingssystem, Blue rating, genom vilket MHS-arbetet i Scanias anläggningar i 
hela världen utvärderas efter en särskild standard. Detta system syftar dels till att utvärdera de 
olika anläggningarna, men även till att sprida goda exempel och på så sätt förbättra hela 
organisationen och därmed skapa värde. 

Precis som Haldex har även Werinova bland annat använt sig av Lean-spelet för utbildning av 
personalen. Utöver detta har företaget även lyckats förmedla vikten av produktivitetsförbätt-
ringar för att företaget överhuvudtaget ska kunna klara sig i den konkurrens som råder. Detta 
har lett till att personalen har en positiv inställning till Lean. 

Samtliga intervjuade företag ansåg sina ansträngningar att minska energiförbrukningen, som 
en del av miljöarbetet, vara starkt kopplade till företagets affärsmässiga mål och att detta 
resulterat i stora besparingar. 

4.5 Hur skulle Lean produktion och miljö kunna kombineras för att 
stärka varandra och leda till synergieffekter? 

Haldex kunde inte se några svårigheter i att integrera Lean och miljöarbete. De trodde att det 
visserligen skulle krävas lite mer utbildning, men att det skulle vara som vilket verktyg som 
helst. Som exempel på ett verktyg som kan användas i ett integrerat system föreslår de miljö-
FMEA (en form av EEA, författarnas anm.). Vidare trodde de att 5S, TPM och synen på 
slöserier skulle kunna utvecklas för att erhålla en bättre integration. I arbetet med detta trodde 
företaget att de hade en fördel i och med deras tjänst integrerad som Lean-koordina-
tor/miljösamordnare som har kompetens inom såväl Lean som miljö. Haldex berättade även 
att de planerar att utveckla 5S till 6S under kommande år, där det sjätte s:et står för säkerhet, 
vilket till viss del inbegriper miljöarbete. 

Haldex har ett eget lednings- och processförbättringssystem i vilket kundtillfredsställelse och 
produktion i världsklass eftersträvas. Systemet kallas för The Haldex Way och bygger på ett 
antal steg med olika kriterier som ska uppfyllas för att ett visst steg ska uppnås. Basen till The 
Haldex Way utgörs av principerna inom Lean, men i systemet finns även miljöfrågor integre-
rade. Exempelvis finns ”ett aktivt miljöarbete” samt införande och upprätthållande av 
ISO 14001 med som kriterium för att en anläggning ska uppnå en viss nivå. Genom att ta 
fram ett eget arbetssätt har företaget kunnat integrera sådant som de anser vara relevant och 
viktigt för verksamheten. 

När ett nytt arbetssätt ska utformas och implementeras ansåg AstraZeneca det vara av stor 
vikt att det nya projektet inte blir en sidovagn utan att det till fullo integreras i verksamheten. 
Vidare återkom de flera gånger till att efterfrågan och engagemang från ledning och chefer är 
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avgörande för ett projekts utfall. Cheferna måste visa intresse och fråga efter hur ett projekt 
fortskrider, och hela tiden påminna om att det är viktigt för att det ska lyckas. Som ett stöd för 
detta hade deras MHS-avdelning delat ut kort med fem enkla punkter för att förändra 
kulturen: 

1. MHS överst på agendan vid ledningsgruppsmöten 
2. Börja alla större möten med skyddsinformation 
3. Ta alltid upp MHS i veckobrev/månadsbrev till medarbetarna 
4. Ta reda på hur det går med MHS-arbetet när du är ute i verksamheten 
5. Se till att alla rapporterar in Olyckor/Tillbud/Observationer och Arbetssjukdomar 

Som tidigare förklarats arbetar AstraZeneca sedan ett antal år med ett koncept där Lean och 
arbetsmiljö integrerats. De ansåg att denna integration fungerade mycket väl på företaget och 
kunde inte se några problem med ett koncept där arbetsmiljö byts ut mot miljö. De trodde att 
det skulle gå att använda samma koncept, där nyckeltalen bytts ut mot miljörelaterade sådana. 

Under intervjun med AstraZeneca erhöll författarna detaljerade beskrivningar av hur deras 
integration ser ut och hur de gått tillväga med implementeringen. Denna information fick 
emellertid inte återpubliceras utan fick enbart användas för inspiration, varför någon återgiv-
ning av materialet ej sker. 

Scania menar att Lean och miljö inte är separata frågor som kan kombineras eller inte. Som de 
ser det är Lean, eller som i Scanias fall, SPS, ett produktionssystem där miljö ingår som en del 
vid sidan av alla andra delfrågor. Miljöfrågor ska behandlas enligt SPS med beaktande av det 
som karakteriserar Lean: kunden i fokus, ledningens engagemang, långsiktigt tänkande, 
öppenhet, ”älska avvikelser”, visualisering, kunskap, ”gå och se”, lära av andra, ständig 
förbättring, eliminerings av slöseri etc.  

Werinova kunde inte ge något svar på denna fråga, utan bad att få lämna den obesvarad. 
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55  AAnnaallyyss  
I detta avsnitt analyseras forskningsfrågorna utifrån resultatet från litteratur- och 
intervjustudien. Analysen kring respektive forskningsfråga presenteras separat, men 
resonemang som förs i tidigare frågor ligger sedan till grund för analysen i de senare.  
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5.1 Vilken potentiell påverkan har Lean produktion och miljöarbete 
på varandra?  

Genom att studera exempelvis intervjun med Haldex (se kapitel 4.1) kan konstateras att Lean 
har potential att ge struktur åt företags miljöarbete och att organisationen av arbetet blir tydli-
gare. I vissa fall finns risken att företags miljöarbete blir av en reaktiv karaktär, och att de läg-
ger allt fokus på att uppfylla lagar och regleringar. I sådana fall kan Lean, där ett proaktivt 
förhållningssätt är en grundläggande förutsättning, få organisationen att arbeta mer 
förebyggande och långsiktigt med miljöfrågor (se även Ross & Associates 2000). Tice et al. 
(2005) menar vidare att drivkrafterna bakom Lean ofta är starkare än de bakom miljöarbete 
och MLS. En tolkning av detta är att det skulle kunna vara lättare att få igenom åtgärder som 
leder till förbättring av miljöarbetet, exempelvis eliminering/minimering av slöseri, om det är 
en del av arbetet med Lean jämfört med om det skulle ha varit en del av företagets 
miljöarbete. Detta skulle i sin tur kunna bero på att Lean har mer resultatorienterade mål än 
miljöarbete. 

Miljöarbete har även en påverkan på arbetet med, och resultatet från, Lean. Exempelvis påpe-
kar Kidwell (2006) att möjligheter till kostnads- och miljöförbättringar som kan upptäckas 
med ett miljöperspektiv riskerar att gå oupptäckta om organisationen ses ur ett Lean-
perspektiv. Den japanska Lean-konsult som Kidwell (2006) även berättar om menar dock att 
om nya slöserier eller möjligheter upptäcks ur ett miljöperspektiv tyder detta endast på brister 
inom Lean-arbetet. Författarna till detta examensarbete anser att han kan ha en poäng i detta, 
men att det egentligen är oviktigt vilket perspektiv företag menar att de använder för att upp-
täcka slöserier. Kidwell (2006), EPA (2003) och fallstudier presenterade av Bantowski (2007) 
pekar på att det för många företag går att upptäcka nya slöserier och möjligheter till förbätt-
ringar om ett miljöperspektiv tas. Att detta perspektiv verkar vara effektivt för identifiering av 
slöseri och förbättringar kan således konstateras, även om den japanska konsulten hellre 
skulle ha sett att dessa upptäckter tillföll Lean-arbetet. 

EPA:s (2007) förslag på att addera miljöslöseri till de sju traditionella slöserierna innebär att 
miljöperspektivet tas för att få en potentiellt positiv inverkan på identifieringen av slöserier. 
Miljöarbete kan därmed bidra till företagets arbete med Lean. Werinova (se kapitel 4.1) menar 
vidare att ett redan existerande och aktivt miljöarbete kan bidra med att det blir lättare att 
implementera och arbeta med Lean eftersom en viss kultur för att arbeta med att eliminera 
slöseri redan finns på företaget. Sammanfattningsvis kan således konstateras att såväl Lean 
som miljö har potential att ha en positiv inverkan på varandra. 

Litteraturstudien har dock visat att Lean riskerar att även ha vissa negativa effekter på ett 
företags miljöprestanda. Ett exempel är de små batch-storlekarna som förespråkas i Lean, 
vilka kan leda till högre luftutsläpp i enlighet med vad Rothenberg et al. (2001) påvisat. De 
täta omställningar som små partier ger upphov till kan även leda till en ökad användning av 
rengöringsmedel, vilket påpekas av King och Lenox (2001). JIT-principen kan också leda till 
ökade transporter och därmed ökad miljöpåverkan enligt Whitelegg (1994) och Bleijenberg 
(1996). Detta motsägs dock av Tracey et al. (1995), Garreau et al. (1991), Christensen (1996) 
och McKinnon (2000) som menar att transportkostnaderna, och därmed miljöpåverkan, i 
praktiken inte ökar för den övervägande andelen företag som arbetar enligt Lean. Detta 
bekräftas av intervjustudien (se kapitel 4.3) där flera av respondenterna påpekar att de hittat 
andra metoder som gör att JIT-principen i hög grad kan uppfyllas utan att transporterna och 
transportkostnaderna i realiteten ökar. Bicheno (2004) ger ett exempel på att olika former av 
synkronisering av leveranserna gör att den totala färdsträckan kan reduceras. Sammanfatt-
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ningsvis kan det således konstateras att delar av verktygen inom Lean potentiellt kan ha en 
negativ inverkan på miljön. Detta medför att Lean följaktligen skulle kunna försvåra det aktu-
ella företagets miljöarbete då författarna upplever att arbete med Lean ofta är högre prioriterat 
än miljöarbete. Eftersom företags miljöpåverkan ofta är korrelerat med dess kostnader finns 
det emellertid starka incitament för företag att genom olika åtgärder mildra, eller nästan helt 
eliminera, den extra miljöpåverkan som arbete med Lean potentiellt kan medföra. 

5.2 Vilken inverkan har Lean produktion på miljörelaterade 
nyckeltal? 

Att Lean kan ge positiva effekter på ett företags miljöprestanda har kunnat konstateras i denna 
studie (se specifikt bland annat Kidwell 2006, EPA 2007, Ross & Associates 2000 och 
resonemang i kapitel 5.1). Kvantitiativa resultat som visar på detta samband är däremot 
ovanligare. Som beskrivits i kapitel 3.3.2 visade dock en studie på Boeing att Lean hjälpt till 
att öka produktiviteten med mellan 30 och 70 procent, vilket lett till betydande minskningar i 
användandet av vatten, energi, råmaterial och icke-produkt output. De hade också lyckats 
minska en avdelnings ytanvändning med cirka 30 procent vilket i sin tur medfört att behovet 
av uppvärmning minskat samt att kvalitetsbristkostnaderna sänkts med 51 procent (Ross & 
Associates 2000, Larson & Greenwood 2004). Vilka miljöeffekter som uppnåtts genom sänk-
ningen av kvalitetsbristkostnaderna angavs inte. Bristande kvalitet kan dock anses ge upphov 
till ungefär samma konsekvenser som överproduktion, eftersom bristerna gör att saker måste 
omarbetas eller fler produkter tillverkas. I enlighet med Ohnos resonemang om överproduk-
tion (se kapitel 3.1.2.5) och de miljömässiga konsekvenser av olika slöserier som presentera-
des i Tabell 3 (sida 52) förstås att en sänkning av kvalitetsbristkostnaderna med stor sannolik-
het har positiv inverkan på företagets miljöresultat. 

I det förbättringprojekt som Bantowski (2007) beskriver uppnådde Canyon Creek Cabinet 
Company (kapitel 3.3.4) en årlig kostnadsbesparing på USD 1,19 miljoner, främst inom områ-
dena råmaterial, farliga substanser, luftutsläpp, farligt avfall, energi, traditionellt avfall, 
kassationer och arbetskostnader. Förutom den ekonomiska besparingen är det naturligt att 
konstatera att detta också leder till en minskning av företagets miljöpåverkan inom motsva-
rande områden. Det ska påpekas att detta projekt var ett försök för att se hur en inkludering av 
miljöhänsyn vid utförandet av Lean skulle påverka resultatet, och att besparingen inom områ-
dena således inte var ett resultat av rent traditionellt Lean-arbete. I studien konstaterades dock 
att det inte med full säkerhet kunde sägas att besparingarna tillkommit på grund av integratio-
nen, utan att samma resultat kanske hade nåtts med traditionellt Lean-arbete. Ett resultat av 
detta resonemang är att företaget höll det för sannolikt att åtminstone delar av besparingarna 
skulle ha tillkommit med traditionellt Lean, och således att Lean i sig skulle ha haft en positiv 
påverkan på miljöresultaten.  

I kapitel 5.1 gavs kvalitativa resultat som påvisade Leans positiva påverkan på ett företags 
miljöarbete. De två ovanstående styckena visar att det finns studier som även kvantitatativt 
visar på detta samband.  

Författarna hade hoppats på att i denna studie kunna påvisa skillnader i företags miljö-
prestation före och efter införandet av Lean. Som konstaterats i kapitel 4.2 hade bara ett av de 
intervjuade företagen gjort någon utvärdering av miljömässiga nyckeltalstrender som de 
kopplat till arbetet med Lean. Scanias mer än halverade användning av lösningsmedel mellan 
1996 och 2007 ansåg de vara direkt kopplad till principen eliminering av slöseri. Detta 
exempel är för Scania en indikation på att åtmonstone delar av deras Lean-arbete haft direkt 
positiv inverkan på miljöresultatet. Liknande exempel har dock inte kunnat påvisas för de 
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övriga företag som intervjuats. I samband med detta är det även intressant att konstatera att 
samtliga företag som deltog i intervjustudien införde Lean främst av ekonomiska skäl, och 
inte hade några tankar på de miljömässiga aspekterna av filosofin vid införandet.  

Att endast ett av de deltagande företagen kunda uppvisa kvantitativa resultat som kopplar 
miljörelaterade framgångar till införandet av Lean är emellertid värt viss uppmärksamhet. Två 
av de tre företag som inte gjort någon kvantitativ koppling mellan Lean och miljönyckeltal är 
certifierade enligt ISO 14001, vilket bland annat ställer krav på dokumentering och 
uppföljning av miljörelaterade nyckeltal. Att de mäter miljörelaterade nyckeltal kan således 
ses som ett faktum. Som tidigare konstaterats ansåg respondenterna i allmänhet också att 
deras respektive företags arbete med Lean haft en positiv inverkan på deras miljöarbete. Dock 
verkar de inte ha analyserat nyckeltalen för att utreda eller påvisa sambandet med större 
säkerhet. Detta är enligt författarna förvånande. Många företag lägger årligen stora summor 
på att utveckla sitt miljöarbete. Även om detta arbete kan leda till minskade kostnader och ett 
högre slutresultat, vilket vissa studier visat, anses miljöarbete ofta som en kostnad. Om 
företagen kunde påvisa en bättre miljöprestanda som följd av arbetet med Lean borde detta 
vara av stort intresse för dem, bland annat eftersom Lean-arbetet skulle kunna hjälpa dem att 
nå de miljömål som ställts upp samt kunna användas i marknadsföringssyfte. Detta kommer 
vidare att diskuteras i kapitel 5.4 och 5.5. 

Genom att starkare påvisa sambandet mellan Lean och miljö skulle även andra fördelar kunna 
nås. En medvetenhet gällande hur Lean påverkar miljöresultaten möjliggör en mer aktiv 
styrning av arbetet. På så sätt skulle arbetet med Lean kunna skötas på ett sätt som ytterligare 
gynnar miljön, ett sätt som kanske inte skulle ha uppkommit utan kunskapen om hur Lean 
påverkar företagets olika miljöresultat. 

Med bakgrund av de många studier som påpekar Leans positiva inverkan på miljöresultaten 
och respondenternas uppfattning som stämmer väl överens med dessa, är det också 
förvånande att inget av de intervjuade företagen hade miljön i åtanke vid införandet av Lean. 
Detta skulle kunna förklaras med att företagen införde Lean i en tid då miljöfrågor var av 
något mindre strategiskt intresse än idag. De var således inte av primärt intresse för 
företagsledningen, vilka ofta är de som tar initiativet till ett införande av Lean. För företag 
som inför Lean idag borde dock dess potentiellt positiva inverkan på miljöarbetet vara av stort 
intresse.  

5.3 Vilka aspekter kopplade till Lean produktion och miljöarbete 
samverkar respektive motverkar varandra? 

Inom såväl Lean som miljöarbete ses ständiga förbättringar som ett viktigt instrument (Tice et 
al. 2005). För företag med ISO 14001-system är ständiga förbättringar i form av PDSA-
cykeln en grund, medan ständiga förbättringar inom Lean tar sig uttryck i Kaizen. På denna 
punkt drar således Lean och miljöarbete åt samma håll. Att båda arbetar utifrån små, ständiga 
förbättringar är att se som en fördel jämfört med om den ena hade haft ett arbetssätt som 
byggde på ett fåtal mer omfattande förändringar. Att Lean och miljöarbete båda arbetar 
utifrån detta tankesätt, om än i något olika former, anser författarna vara en avsevärd fördel 
vid ett eventuellt närmare samarbete dem emellan. Den skillnad som har kunnat utläsas är att 
arbetet med de ständiga förbättringarna är mer strukturerat och systematiskt inom Lean. 
Sammantaget utgör detta givetvis inget hinder eller motverkan mot miljöarbete utan verkar 
snarare positivt för arbetet med miljöaspekter.  
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Grundtanken med Lean, en resurssnål process med minimal mängd (eller inget) slöseri, 
stämmer till stor del överens med Pierce (2008) definition av P2, vilket kan ses som en form 
av miljöarbete. Tice et al. (2005) sammanfattar att både Lean och miljöarbete fokuserar på att 
eliminera slöseri, men att fokus hos Lean ligger på att reducera icke värdeskapande aktiviteter 
medan det inom miljöarbete fokuseras på miljöpåverkan. Minimering av de sju klassiska for-
merna av slöseri (se kapitel 3.1.2.5) inom Lean kan leda till minskad resurs- och materialför-
brukning, mindre behov av avfallshantering och mindre utsläpp och således vara positivt ur 
miljösynpunkt. Detta stöds även av respondenternas uppfattning att Lean generellt är positivt 
ur miljösynpunkt (se kapitel 4.2). Däremot kan det finnas en risk att användningen av toxiskt 
material samt uppkomsten av miljöfarligt avfall försummas med ett strikt Lean-perspektiv, 
vilket bland annat påpekats av EPA (2003). Detta då företag enligt Lean arbetar med att 
minimera slöseri, men att detta inte explicit innefattar miljöslöseri. Det här innebär att en viss 
divergens kan identifieras i samstämmigheten mellan de båda synsätten.  

Som till viss del diskuterats i kapitel 5.1 kan JIT motverka ett företags miljöarbete eftersom 
det finns en risk att arbete enligt JIT-principen leder till ökade transporter. Med minskade 
kostnader som incitament kan företag emellertid minska miljöpåverkan genom att planera 
transporterna bättre, vilket flera författare samt de intervjuade företagen påpekade. Detta tyder 
således på att det inte behöver föreligga någon konflikt mellan Lean och miljöarbete på denna 
punkt. Bland företagen som intervjuades fanns inte heller något stöd för den teori som Ross & 
Associates (2000) och Rothenberg et al. (2001) beskrivit om att Lean kan vara svårt att 
implementera i miljökänsliga delar av produktionen. Scania förstod den potentiella problema-
tiken, men ansåg att den gick att lösa genom planering av sekvenseringen. Även i detta fall 
var drivkraften snarare ekonomisk än miljömässig. Generellt kan båda dessa exempel ses som 
en indikation på att vissa miljömässiga problem med principer i Lean kan gå att hanteras 
genom att aktivt styra och planera aktiviteterna. En slutsats som kan dras av detta är att flera 
av de delar som ger upphov till negativ miljöpåverkan också är kostsamma för företaget. 
Detta skapar incitament för att arbeta för att få ned kostnaden, vilket således även leder till en 
minskning av miljöpåverkan.  

Vad beträffar ”Kunden först”-principen kan den både samverka med och motverka miljö-
arbete. Att endast tillverka det kunden vill ha, när denne vill ha det, bidrar positivt till miljö-
prestandan då färre resurser och material förbrukas till följd av att överproduktion undviks. 
Även risken för inkurans och svinn reduceras då lagernivåerna kan minskas. Vidare kan kon-
stateras att de flesta människor upplever ett bra miljöarbete som något positivt, varför en bra 
miljöprestanda borde tilltala de flesta kunder. Däremot kan det uppstå tillfällen då ”Kunden 
först”-principen aktivt motverkar företagens miljöarbete. Haldex nämnde att principen 
exempelvis har lett till att företaget, då de hade problem med leveransprecision, använt 
expresstransporter av enstaka varor för att få ut produkter till kund i tid, istället för den 
sedvanliga samkörningen och planeringen av transporter. Scania exemplifierade också 
problemet med att det allra bästa, ur miljösynpunkt, hade varit att inte alls ha någon 
sekvensering av målningen utan att till exempel måla alla röda fordon för sig, alla svarta för 
sig och så vidare. Kundernas önskemål styrde dock och medförde att de istället fick göra det 
bästa möjliga av situationen genom optimerad produktionsplanering. Att värdera kundens 
önskemål högre än miljöaspekter är emellertid inte signifikativt enbart för Lean, utan kan 
troligen ses som en allmänt gångbar prioriteringsordning hos många företag. 

Både den studerade teorin och resultat från intervjuerna pekar på vikten av stöd från led-
ningen för såväl Lean som miljöarbete (se bland annat Bantowski (2007) och AstraZenecas 
kommentarer i kapitel 4.4 och 4.5). En av respondenterna på AstraZeneca lyfte dessutom det 
likartade ledarskapet, med fokus på stödjande och coachande, som en av de största likheterna 
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mellan Lean och miljöarbete. Denna person fann också stora likheter mellan det beteende-
baserade tänkandet inom MHS och Lean. En annan viktig del inom både Lean och miljöarbete 
är vikten av att det inte bara är ledningen som engagerar sig i företagets utveckling, utan att 
det är minst lika viktigt att övrig personal aktivt deltar i förbättringsarbetet vilket bland annat 
Tice et al. (2005) påpekar. Inom detta område finns det således stor samverkan mellan Lean 
och miljöarbete. 

Ovanstående resonemang har främst berört grundtankarna inom Lean och miljöarbete, medan 
de mer specifika verktygen inte diskuterats i någon stor utsträckning De olika verktygen här-
rör dock ur grundtankarna inom de båda arbetssätten. Ett specifikt resonemang kring samver-
kan respektive motsättningar mellan verktygen inom Lean och miljöarbete skulle således till 
stor del bli en upprepning av vad som redan sagts. Exempelvis är 5S och VSM en del i arbetet 
med att identifiera och eliminera slöseri och kanban är en metod för att uppnå JIT-principen. 
För resonemang kring huruvida specifika verktyg samverkar eller motverkar varandra kan 
därför i stor utsträckning hänvisas till ovanstående stycken under denna forskningsfråga.  

Däremot är det trots allt intressant att ta upp DfM och DfA inom Lean som till mycket stor del 
bygger på samma principer och arbetssätt som DfD inom miljöarbete. Dessa arbetssätt sam-
verkar i mycket stor utsträckning och bör, utan något problem, kunna integreras. 

5.4 Vilka potentiella styrkor och svagheter kan identifieras med 
Lean produktion respektive miljöarbete utifrån ett affärsmässigt 
perspektiv? 

Litteraturstudien och intervjuserien har påvisat en mängd för- och nackdelar med Lean 
respektive med miljöarbete utifrån ett företagsekonomiskt eller affärsmässigt perspektiv. 
Vidare har författarna till detta examensarbete själva genom arbetets gång upptäckt ett antal 
aspekter gällande de två arbetssätten som har potential att vara positiva respektive riskerar att 
bli till nackdel för företag. De styrkor och svagheter som litteraturstudien och intervjuserien 
påvisat samt sådant som författarna själva kommit fram till gällande Lean och miljö presente-
ras, var för sig, nedan i kapitel 5.4.1 och 5.4.2. Överst i respektive kapitel presenteras en tabell 
(Tabell 5 och Tabell 6) där styrkorna och svagheterna sammanfattas i punktform. Resone-
mang kring dessa utvecklas sedan i den efterföljande texten.  

5.4.1 Styrkor och svagheter med Lean produktion 
Tabell 5: Potentiella styrkor och svagheter med Lean ur ett affärsmässigt perspektiv 

Lean 

Styrkor Svagheter 

• Konkret  
• Väl definierade verktyg och principer 
• Lätt att förstå hur  
• Strukturerat och tydligt arbetssätt 
• Processynsätt  
• Nyckeltal och resultat mäts 
• Tvärfunktionella grupper  
• Proaktivt 
• Drivkraft kopplad till affärsresultat 
• Inre effektivitet

• Fokuserar mest på produktionen  
• Det som inte mäts riskerar bli bortglömt 
• JIT kan leda till ökade transporter  
• Bristande hänsyn till ekologisk risk  
• Potentiella problem att motivera 

personalen  
• Kan anses vara ett projekt i mängden 
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• Kontinuerligt förbättringsarbete  
• Efterfrågan och stöd från ledningen 

 
En av styrkorna med Lean är att metoden kan ses som konkret på så vis att filosofin bygger 
på tydliga och väl definierade verktyg och principer. Det är därigenom lätt att förstå hur 
uppgifter och rutiner ska skötas, vilket uppmuntrar ett strukturerat och tydligt arbetssätt. 
Att företagen ser denna tydliga struktur som något positivt syns exempelvis hos Haldex som 
menar att Lean har varit bra för att ge en struktur åt miljöarbetet. Det tydliga arbetssättet har 
således uppfattats som så positivt att även delar av organisationen som traditionellt inte direkt 
berörs av Lean har tagit influenser av arbetssättet.  

Processynsättet med kartläggningen av processer bidrar till att tydliggöra vilken roll respek-
tive person, avdelning eller arbetsuppgift fyller för helheten och slutresultatet. Detta har flera 
positiva effekter. Rent praktiskt blir de tydliga arbetsbeskrivningarna en bra hjälp vid exem-
pelvis sjukdom eller bortfall av arbetskraft då det är lätt för en efterträdare att förstå sig på 
arbetet. En annan fördel är att kartläggningen bidrar till att skapa en gemensam målbild och 
uppfattning om verksamheten. Det blir tydligt att företaget ska optimeras som en helhet, vilket 
bör göra att enskilda avdelningar inte strävar efter att optimera sitt eget resultat utan arbetar 
för hela företagets bästa. En fördel med Lean som är värd att nämna i samband med detta är 
Leans fokus på att mäta resultat och nyckeltal. Det som mäts är också det som kan styras 
och kontrolleras, enligt tesen ”you cannot manage what you cannot measure” eller ”what 
gets measured gets managed”. 

En viktig del inom Lean är att arbete sker i tvärfunktionella grupper där personer från olika 
delar av företaget och med olika kompetens samarbetar, exempelvis i Kaizen events. Detta ger 
möjlighet att lära av varandra samt att komma fram till lösningar som inte hade uppkommit 
om en grupp hade bildats med personer som tänker likriktat och som besitter samma eller lik-
nande kompetens. Filosofin bidrar också till ett proaktivt tänkande där åtgärder och föränd-
ringar inte enbart genomförs när de är nödvändiga. De ständiga förbättringarna har potential 
att exempelvis leda till att framtida skärpta lagkrav är uppfyllda på förhand, liksom att spara 
pengar vilket gör att neddragningar kan undvikas. 

En svaghet med Lean är att det, trots det processynsätt som ska minska risken för suboptime-
ring, inte ser till hela livscykeln utan fokuserar mest på produktionen eller de faser som 
infaller innan produkten förmedlas ut till kunden. Därmed riskerar Lean att leda till en kost-
nadsmässig suboptimering sett ur ett livscykelperspektiv, vilket bland annat Larson och 
Greenwood (2004) och EPA (2003) påpekat. Då företag i realiteten har begränsat med tid och 
resurser bör ansträngningar läggas där de ger mest effekt, vilket inte alltid är i produktions-
fasen. Produktionsfokuset bidrar också till att de delar som ligger utanför detta glöms bort. 
Principen ”what gets measured gets managed” kan få en potentiellt farlig konsekvens; att det 
som inte mäts riskerar att blir bortglömt. Detta riskerar att leda till att ansträngningar läggs 
på ett ställe där de inte ger så stor effekt eller att faktorer utanför produktionen inte tas i 
beaktande i den utsträckning de borde. 

Ytterligare en potentiell svaghet med Lean är att JIT kan leda till ökade transporter, vilket 
bland annat Whitelegg (1994) och Bleijenberg (1996) påpekat. Som konstaterats i diskussio-
nen kring FF3 (se kapitel 4.3) uppfattas detta dock inte som ett problem av de företag som 
intervjuats. Transporter är så starkt knutna till kostnader, och genom planering kan transpor-
terna komma ner till samma eller till och med lägre nivåer än vid traditionell produktion utan 
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JIT. Som också redan konstaterats finns flera studier som visar att JIT inte behöver leda till 
ökade transporter, under förutsättningen att transporterna planeras noga. 

Som noterats i litteraturstudien (se bland annat Larson & Greenwood 2004) kan Lean leda till 
bristande hänsyn till ekologisk risk och att de miljömässiga problem som företagets verk-
samhet kan ge upphov till riskerar att förbli oupptäckta. Detta har inte bara miljömässiga kon-
sekvenser, utan även ekonomiska på såväl kort som lång sikt. Olika miljöavgifter kostar 
pengar, liksom rening och omhändertagande av avfall och utsläpp. Utsläpp kan också betrak-
tas som en form av slöseri då material och processer brukas utan att skapa värde för kunden. 

Drivkraften till att införa Lean är oftast affärsmässig; Lean anses i regel vara fördelaktigt ur 
ekonomisk synvinkel. Detta bekräftas av de intervjuer som genomförts där samtliga respon-
denter som tillfrågades i ämnet påpekade att företaget valt att införa Lean uteslutande av eko-
nomiska skäl. En annan framgångsfaktor som författarna till detta examensarbete tror kan ha 
bidragit till filosofins popularitet är dess fokus på inre effektivitet. I början av industrialise-
ringen var efterfrågan större än utbudet och företagen kunde sälja allt de producerade och 
dessutom med bra marginal. De senaste decenniernas ökade konkurrens gör att ökade 
omkostnader inte längre kan kompenseras av höjda priser till kund. Då Lean erbjuder möjlig-
heter att öka den inre effektiviteten är detta attraktivt för företag då det ger möjlighet att, täm-
ligen oberoende av marknaden eller konkurrenterna, påverka sitt ekonomiska resultat. Dess-
utom kan konstateras att en sparad krona ger en kronas förbättring i resultatet, medan en 
krona mer i intäkt inte ger samma direkta påverkan på resultatet.  

Leans fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar skulle potentiellt kunna leda till 
problem att motivera personalen till att arbeta efter filosofin. En ökad produktivitet kan 
vara en förutsättning för företagets fortsatta överlevnad, men kan också ses som ett sätt att 
skapa vinst åt företaget och dess ägare. Om de anställda uppfattar målet med Lean som det 
sistnämnda skulle det vara naturligt att de har svårt att motivera sig till att arbeta efter Lean då 
de inte ser hur det gynnar dem själva. I värsta fall ses Lean som ett hot mot den egna 
anställningen då personalen kan uppfatta att effektiviseringen kan leda till att de rationaliserar 
bort sig själva. Som beskrivits i kapitel 4.4 har de företag som intervjuades i denna studie inte 
upplevt detta problem. Istället har Lean upplevts positivt för det egna arbetet. Anledningen till 
detta tror författarna är att företagen presenterat och motiverat övergången till Lean på ett sätt 
som gjorde att personalen förstod och sympatiserade med förändringen. Exempel på detta är 
Haldex som genom Lean-spelet fick personalen att själva anse att filosofin gjorde arbetet 
mindre stressigt och Werinova vars personal förstod att Lean var ett bra sätt att säkra företa-
gets fortsatta överlevnad och konkurrenskraft.  

Lean har ett uttalat fokus på kontinuerligt förbättringsarbete. Detta är positivt i många be-
märkelser. Rent ekonomiskt innebär det en fördel eftersom det hela tiden kommer nya idéer 
som effektiviserar och ökar produktiviteten och därmed sparar pengar, ofta till inga eller jäm-
förelsevis låga investeringskostnader. En positiv effekt är också att de anställda känner stolt-
het när de kommer med ett förslag som sedan blir genomfört, vilket bland annat AstraZeneca 
påpekade (se kapitel 4.4). Detta kan höja jobbstoltheten, höja trivseln och därmed sänka sjuk-
frånvaron samt bidra till större lojalitet mot företaget, effekter som alla är fördelaktiga ur 
företagsekonomisk synvinkel. En positiv bieffekt är också att förändring ses som något natur-
ligt. Den motvilja och rädsla för förändringar som finns på många arbetsplatser, som i vissa 
fall medför att förändringar motarbetas, kan således till viss del avhjälpas.  

En svaghet som inte på något sätt är unik för Lean men som ändå bör ses som en risk är att 
personalen anser att Lean är ett projekt i mängden. Som AstraZeneca påpekade (se kapitel 
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4.4) påverkas utfallet av Lean till största delen av människorna i organisationen, medan de 
faktiska verktygen är av mindre vikt. Det är därför mycket viktigt att personalen förstår att 
Lean inte är ännu ett projekt med en traditionell start- och en slutpunkt. Än värre är om perso-
nalen uppfattar Lean som en ”fluga” som tros komma och gå utan att lämna några bestående 
förändringar. Alfredson (2008) påpekar att detta inte är helt ovanligt i organisationer; om 
personalen inte förstår och sympatiserar med en förändring tar de inte till sig det nya utan 
arbetar de på enligt de gamla rutinerna. Att få de anställda engagerade och villiga att arbeta 
enligt Lean-principerna är således av stor vikt för att lyckas med implementeringen. Hur 
engagemang ska nås har såväl litteraturen som de respondenter som intervjuats ett nästintill 
entydigt svar på: efterfrågan och stöd från ledningen (se i synnerhet intervju med AstraZeneca 
i kapitel 4.5 samt Bantowski 2007 och EPA 2007). Om inte ledning och chefer kontinuerligt, i 
ord och i handling, visar att detta är vad vi vill och bryr oss om, är det inte rimligt att vänta sig 
att personalen ska vara filosofin trogen. Nödvändigheten och genomslagskraften i efterfrågan 
från ledning och chefer för att nå framgång med ett arbetssätt, tog sig tydligt uttryck hos 
AstraZeneca där alla tre respondenterna ständigt återkom till vikten av detta. Som beskrivits i 
kapitel 4.5 har företaget upprättat fem tydliga och konkreta rutiner för hur efterfrågan ska 
kunna upprätthållas och förmedlas ut till de anställda. Då initiativet för att introducera Lean är 
ett stort och strategiskt beslut som ofta fattas på hög nivå i ett företag, finns det troligen ett 
engagemang och intresse från dessa. Det är därför naturligt att efterfrågan och stöd från 
ledningen finns i frågor gällande detta. Prövningen ligger i att lyckas förmedla engagemanget 
till resten av organisationen och se till att tydligt upprätthålla efterfrågan så att alla anställda 
ständigt blir påminda om vad som anses viktigt. Detta i sig kan vara nog så svårt att 
genomföra, men jämfört med många andra filosofier eller arbetssätt till vilka initiativ och 
beslut tagits på en lägre nivå, finns det grundläggande stödet från ledningen redan där 
beträffande Lean. 

5.4.2 Styrkor och svagheter med miljöledning 
Tabell 6: Potentiella styrkor och svagheter med miljöledning ur ett affärsmässigt perspektiv 

Miljöledning 

Styrkor Svagheter 

• Livscykelperspektiv  
• Kan ge positiv påverkan på affärsresultat 
• Positiv PR 
• Hjälpmedel vid rekrytering av kompetenta 

medarbetare  
• Lätt att förstå varför 
• Lätt att motivera personal  
• Helhetsperspektiv ger nya möjligheter 
• Riskanalys 

• Potentiell källa till kostnader  
• Drivkraft sällan kopplad till affärsresultat 
• Riskerar bli en ”isolerad sidovagn”  
• Bromskloss 
• Potentiellt reaktivt 
• Svårt avgöra eget bidrag 
• Ingen tydlig struktur eller definition  
• Abstrakt  
• Riskerar att ha begränsad effekt 

 
En styrka med miljöarbete är att det, rätt utnyttjat, ser till ett livscykelperspektiv på produk-
ten eller tjänsten. Detta ger möjlighet till att identifiera de delar av livscykeln som har mest 
påverkan på miljön, och koncentrera sina resurser på dessa områden för att på så sätt få ut 
mesta möjliga resultat per satsat kapital. Ett antal konkreta verktyg för hur miljöpåverkan kan 
utvärderas i ett livscykelperspektiv finns också i form av exempelvis LCA och EEA. 
Exempelvis har Scania insett vikten av att se till ett livscykelperspektiv vid utvärderingen av 
sin miljöpåverkan. De konstaterade att företagets avgjort största påverkan på miljön kommer 
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från användningsfasen, alltså då deras fordon är i drift ute hos kunderna. Istället för att bara 
koncentrera sig på att optimera produktionsprocessen läggs således också stora ansträngningar 
för att minska produktens påverkan under användningen, bland annat genom att utbilda kun-
derna i så kallad eco-driving och genom att göra fordonen mer bränslesnåla. Då kunderna vet 
att kostnaderna under användningsfasen blir lägre, accepterar de ett högre inköpspris. Genom 
att satsa pengar på att minska kostnaderna under användningsfasen, där Scania egentligen inte 
längre har kontroll över sin produkt, kan de således öka sina intäkter.  

Som i exemplet ovan kan miljöarbete ge positiv inverkan på affärsresultatet om det 
utnyttjas på rätt sätt. Ett bra miljöarbete kan också ge positiv PR och således bidra till att öka 
intäkterna. Ett miljöarbete utöver det vanliga kan också bidra till att göra ett varumärke känt, 
liksom ge möjlighet att attrahera en ny sorts kunder genom att positionera sig som ”miljö-
företag”. AstraZeneca påpekade också att ett bra miljörykte är en förutsättning för att de ska 
kunna attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare, vilket också stöds i teorin av bland 
annat Sundin (2005) och Schischke (2005) som menar att en bra miljöprestanda är en bra 
motivationsfaktor för personalen. 

Traditionellt har dock miljöarbete ansetts, och ofta också varit, en potentiell källa till kost-
nader snarare än till intäkter. Om miljöarbetet sköts på fel sätt är detta också verklighet för 
många företag. Exemplet med Scania ovan visar dock att miljöarbete inte behöver innebära en 
kostnad, utan kan ha en direkt positiv påverkan på intäkterna.  

Drivkraften bakom miljöarbete är sällan kopplad till företagets affärsresultat. Snarare 
har det varit krav utifrån från myndigheter eller andra intressenter, eller eldsjälar inom företa-
get som gett upphov till företags miljöarbete. Arbetet riskerar att bli en isolerad ”sidovagn” 
utan tydlig koppling till resten av verksamheten. De gånger deras arbete påverkar de övriga 
delarna av företaget märks det ofta i form av restriktioner, varför de snarare uppfattas som en 
bromskloss än en avdelning som bidrar till att skapa värde. Risken att uppfattas som en 
bromskloss är särskilt stor om miljöavdelningen är av reaktiv karaktär. Detta skulle till 
exempel kunna innebära att miljöavdelningen har som främsta uppgift att kontrollera att för-
ordningar efterlevs, snarare än att arbeta proaktivt och bedriva ett nytänkande miljöarbete som 
skapar värde för hela organisationen. Miljöarbetets roll som värdeskapare respektive kost-
nadsbärare i en verksamhet diskuteras närmare i nästa stycke.  

Florida (1996) påpekar att företag börjar gå från end-of-pipe-lösningar till mer preventiva 
åtgärder. Huruvida miljöarbete är ekonomiskt lönsamt eller ej råder det dock stor oenighet 
om. Wagner (2005) menar att företag som arbetar med P2 kan nå en ökad vinstmarginal till 
följd av detta, medan Cordeiro och Sarkis (1997) och Walley och Whitehead (1994) menar att 
miljöarbete istället bidrar till lägre lönsamhet. Det kan med säkerhet konstateras att olika 
företag hanterar miljöfrågor på olika sätt. För vissa organisationer är verkligheten sådan att 
miljöarbete mer är att betrakta som en kostnad medan det i andra organisationer snarare är en 
källa till lönsamhet. Dock kan den stora skillnaden i uppfattning mellan Wagner (2005) och 
Cordeiro och Sarkis (1997) samt Walley och Whitehead (1994) troligtvis även ha andra 
grunder. Ett säkert svar på vad den stora skillnaden i uppfattning beror på är svårt att ge 
utifrån att endast ha läst deras artiklar. En kvalificerad gissning anser dock författarna vara att 
en stor del av olikheterna kan bero på skillnader i definition, utgångsläge och 
gränsdragningar. Det ter sig naturligt att om avfall kan hindras från att uppstå så blir det i 
slutändan billigare än att ta hand om det; resurser behöver inte förbrukas samtidigt som 
ansträngningar inte behöver läggas på att exempelvis rena, sortera och transportera avfall. 
Jämfört med utgångsläget blir kostnaderna således lägre och det finansiella resultatet högre. 
Samtidigt kan också förebyggande av avfall innebära stora investeringskostnader om 
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exempelvis ny teknik behövs eller om stora kunskaper måste inhämtas för att kunna 
genomföra förändringen, vilket inverkar negativt på resultatet. Vad som inberäknas i 
miljöarbete har också betydelse. Om användningen av en kemikalie kan elimineras till följd 
av ändrad teknik, är då den minskade kostnaden för kemikalieinköp att tillräkna miljöarbetet, 
eller tillfaller de inköpsavdelningen? Hamnar kostnaden för den nya teknik som krävts för 
förändringen på kontot för miljöavdelningen eller produktionen? Är förändringen i stort att se 
som en investering eller som en kostnad? Exemplet visar att även tämligen enkla frågor kan 
ge upphov till svar som inte är självklara, och visar svårigheten att sätta ett pris på ett företags 
miljöarbete.  

I intervjustudien ansåg alla de intervjuade företagen att deras miljöarbete till viss eller stor del 
var utvecklande eller sparade pengar åt organisationen i stort. Fallet som tidigare nämnts där 
Scania kunde ta ut ett högre pris för sin produkt till följd av minskade kostnader för kunden 
under användningsfasen är ett exempel. Ett annat är samma företags system för Blue rating, 
där personer från Scania i Södertälje åker runt till organisationens anläggningar i världen och 
utvärderar deras miljöarbete. Goda exempel från de olika fabrikerna sprids till andra anlägg-
ningar, och på så sätt kan arbetet förbättras och ge värde för hela organisationen. Ytterligare 
några av de intervjuade påpekade att ansträngningar att få ner energianvändningen, som kan 
vara starkt kopplad till företags miljöprestanda, hade resulterat i stora besparingar.  

Såväl den litteratur som studerats som resultat från intervjuerna ger således tydliga indikatio-
ner på att företag idag är mer proaktiva än för några årtionden sedan. AstraZeneca betonade 
också vikten av efterfrågan från ledningen för att få ett fungerande MHS-arbete. De påpekade 
också att miljöarbetet måste integreras i resten av verksamheten för att inte riskera att bli en 
”sidovagn” utan aktiv inverkan på resten av organisationen. Genom att integrera MHS-frågor 
i det dagliga arbetet drivs arbetet framåt av företagets kontinuerliga förbättringsarbete och 
anpassas på ett sådant sätt att det blir till nytta för dem som arbetar. Det ska dock påpekas att 
det i AstraZenecas fall närmast handlade om en integrering av säkerhets- och arbets-
miljöaspekter i det dagliga arbetet, medan de yttre miljöaspekterna fortfarande sköttes från 
mer centralt håll. Då säkerhets- och arbetsmiljöaspekter har en direkt påverkan på arbetarnas 
situation kan det tänkas att incitamenten för att arbeta med dessa är starka då det gynnar den 
enskilda individen på ett direkt märkbart sätt. Yttre miljöfrågor är svårare att relatera till, då 
det ofta är svårt att se vilken inverkan varje enskild person eller arbetsposition har på miljön. 
Gällande arbetsmiljö och säkerhet är det de anställda som är måttstocken för vad som är bra 
respektive dåligt, medan det för den yttre miljön är det svårare att avgöra det egna bidraget 
till företagets miljöpåverkan.  

Att förstå varför vi bör arbeta med miljöfrågor är däremot tydligt för de allra flesta männi-
skor. De senaste årens allt mer tilltagande mediala fokus på miljöfrågor har bidragit till att fler 
människor vill arbeta med att minska miljöpåverkan. Att motivera personal med intresse för 
miljöfrågor till att exempelvis utföra ett arbete på ett visst sätt är troligen enklare om de för-
står att motiven bakom det är miljömässiga. Som konstaterats i föregående stycke ligger 
utmaningen i att bryta ner de övergripande miljömålen till en nivå som gör det möjligt att för-
stå hur respektive arbetsuppgift påverkar dessa.  

En svårighet som uppkommer med företags miljöarbete är bristen på definition av just miljö-
arbete. Gehin et al. (2008) påpekar i en artikel att de senaste årens stigande intresse för eko-
logi har lett till ett ökat behov av en adekvat terminologi, för att försäkra sig om att personer 
arbetar mot samma mål. Författarna till detta examensarbete har också tydligt upplevt vad 
bristen på definition och passande termer inom miljöområdet innebär i form av försvårad 
kommunikation och svårigheter i skrivandet. Lean är förvisso både en filosofi och ett arbets-
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sätt, och har visserligen olika verktyg och värderar grundtankarna olika beroende på vem som 
tillfrågas, men det är ett vedertaget begrepp som ger olika personer ungefär samma associa-
tioner. Begreppet miljöarbete är däremot mer diffust. Frågor som vad miljöarbete egentligen 
är, vilka verktyg som man kan använda sig av eller varför miljöarbetet behövs, har inte alltid 
ett givet svar. Det finns således ingen tydlig struktur eller definition på vad miljöarbete är. 
Begreppet är minst sagt abstrakt. Detta gör att olika personer har olika uppfattning om 
ämnet, vilket avsevärt försvårar arbetet och kommunikationen kring det. 

En fördel med miljösynsättet ur ett företags synvinkel är att dess helhetsperspektiv ger nya 
möjligheter att få upp ögonen för sådant som inte annars skulle ha uppmärksammats. Exem-
pel är functional sales, som Lindahl och Ölundh (2001) presenterar, vilket kräver ett nytt per-
spektiv på försäljning och uppfyllande av kundens förväntningar. Olika former av EoL-
behandling eller DfRem, som enligt Sundin (2005) kan vara både ekonomiskt och miljö-
mässigt gynnsamt, är också sådant som kanske ligger utanför det traditionella Lean-
perspektivet och inte skulle ha upptäckts med detta. Med miljöperspektivets mer kompletta 
helhetsperspektiv finns större chans att dylika möjligheter uppmärksammas. 

Som Ammenberg och Sundin (2005) beskrivit finns dock en risk att företag återgår till de 
gamla rutinerna efter ett miljöprojekt. De menar dock att detta kan stävjas genom att integrera 
miljöprojekten i den dagliga verksamheten och i det kontinuerliga förbättringsarbetet. En 
nackdel med miljöarbete är således att det riskerar att ha begränsad effekt om det sker iso-
lerat istället för integrerat med det övriga dagliga arbetet.  

Larson och Greenwood (2004) konstaterade att Lean har bristande hänsyn till miljömässiga 
risker vilket också kan leda till betydande kostnader. Miljöperspektivet ger möjlighet till risk-
hänsyn och med hjälp av exempelvis EEA (Lindahl et al. 2000) finns möjlighet att genom 
riskanalys förutse och avvärja potentiella miljörisker. Genom att följa produkterna och deras 
påverkan på miljön i dess olika steg i livscykeln, kan de aktiviteter som är förenade med 
miljömässig risk identifieras. Situationer som riskerar att bli kritiska ur ett miljöperspektiv, 
exempelvis processer som använder en toxisk kemikalie som kan orsaka stora problem om 
den kommer ut i naturen, kan identifieras och åtgärder vidtas för att hindra kriser från att upp-
stå. Förutom att utgöra en fara för medarbetare och den externa miljön kan ett utsläpp av 
kemikalien medföra betydande straffavgifter samt leda till negativ publicitet och omedelbart 
eller i längden orsaka ett inkomstbortfall.  

5.5 Hur skulle Lean och miljö kunna kombineras för att stärka 
varandra och leda till synergieffekter? 

Att det enligt teorin går att nå kostnadsbesparingar genom miljöarbete visas bland annat av 
Wagner (2005). EPA (2003), Kidwell (2006) och Bantowski (2007) visar också att miljö-
arbete ger möjlighet att upptäcka sådant slöseri som kanske inte hade upptäckts ur ett traditio-
nellt Lean-perspektiv. Kidwell (2006) och Ross & Associates (2000) visar vidare att Lean kan 
ha positiva effekter på företags miljöprestanda. Det kan således konstateras att Lean har 
potential att vara positivt för ett företags miljöprestanda och att miljöarbete har potential att 
vara positivt för företagets arbete med Lean och för dess ekonomiska resultat. Studien som 
Bantowski (2007) beskrivit (se kapitel 3.3.4) indikerar att det, genom att ta miljöhänsyn vid 
arbetet med Lean, i praktiken går att nå större kostnadsbesparingar än vad som skulle ha nåtts 
utan miljöperspektivet. EPA (2007) visar också att en integration av Lean och miljöarbete kan 
leda till reducerade kostnader och minskad miljöpåverkan. Vidare visar Ammenberg och 
Sundin (2005) på vikten av att integrera miljöarbete i företagsstrategin och den dagliga 
verksamheten i en dynamisk process av kontinuerliga förbättringar. Tice et al. (2005) menar 
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också att genom att bedriva Lean och miljöarbete integrerat kan synergieffekter nås och bättre 
fördelar fås än om arbetssätten hade bedrivits separat.  

Ovanstående är saker som tidigare konstaterats i examensarbetet. Författarna anser att det är 
av intresse att på detta sätt sammanställa dessa uppgifter för att visa att flera forskare anser att 
en kombination av Lean och miljöarbete har potential att leda till synergieffekter och stärka 
arbetssätten. Med den forskningsfråga som detta delkapitel behandlar ämnar författarna ge en 
inledning till hur en sådan kombination skulle kunna se ut. I kapitel 8 presenteras sedan, med 
utgångspunkt från detta, en mer strukturerad och konkret metod för en sådan integration, 
Green Lean, och hur företag kan arbeta med denna. 

Med utgångspunkt från de styrkor och svagheter som konstaterats i FF4 vill författarna ge ett 
antal förslag på hur de två arbetssätten kan kombineras. De styrkor och svagheter som identi-
fierats i kapitel 5.4.1 och 5.4.2 matchas och utmynnar i ett antal förslag på hur Lean och 
miljöarbete kan kombineras för att kompensera för varandras svagheter respektive ytterligare 
förstärka varandras styrkor. Totalt har tio sådana förslag utvecklats, vilka beskrivs nedan i 
kapitel 5.5.1 till 5.5.10. I början av varje kapitel förevisas en visuell bild av vilka styr-
kor/svagheter som lett fram till förslaget. Styrkor/svagheter med Lean presenteras i skuggade 
rutor medan miljörelaterade styrkor/svagheter är placerade i transparenta rutor. Respektive 
kapitel avslutas med en kursiverad text som ger en sammanfattande rekommendation gällande 
förslaget. 

Det är på sin plats att påpeka att forskningsfrågan till stor del besvaras med utgångspunkt från 
ett företagsekonomiskt perspektiv. De åtgärder som föreslås syftar således till att ge möjlighet 
till ekonomiska vinster, i enlighet med de förutsättningar som angetts i kapitel 1. 

5.5.1 Skapa ett tydligt arbetssätt för Green Lean 

 
Figur 21: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.1 

I Figur 21 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Lean har konstaterats vara en förhållandevis konkret metod med tydliga verktyg och ett 
strukturerat arbetssätt. Detta skiljer sig från begreppet miljöarbete som är mer abstrakt och 
som saknar tydlig definition. Haldex upplevde att Lean gett en tydligare struktur till deras 
miljöarbete, vilket de uppfattade som mycket positivt.  
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AstraZeneca har tagit steget fullt ut genom att till stor del integrera säkerhets- och arbets-
miljöfrågor i det dagliga arbetet. Utgångspunkten vid integrationen var det existerande arbe-
tet, vilket i sin tur var uppbyggt efter Lean-filosofin. Hur arbetet med Lean utförs skiljer sig 
dock mellan olika företag. Lärdomar från AstraZeneca visar dock att det viktiga för att lyckas 
med en integration är att arbetssätten anpassas så att de passar bra in i den dagliga verksam-
heten, vilket för många innebär en anpassning av miljöarbetet till arbetet med Lean.  

Möjlighet finns också att bygga upp ett helt nytt arbetssätt från grunden, vilket kanske särskilt 
passar de företag som inte redan arbetar efter Lean. Haldex har gjort på detta sätt. De arbetar 
efter Leans principer, men har valt att inte kalla arbetssättet för Lean utan för The Haldex 
Way. På detta sätt finns möjlighet att integrera de delar som känns relevanta i systemet. 
Haldex har till exempel valt att inkludera miljöledningssystemet ISO 14001 i The Haldex 
Way.  

Att göra på detta sätt går egentligen helt i enlighet med Leans principer som förespråkar att 
filosofin kritiskt granskas och anpassas efter den egna verksamheten. Ett gemensamt arbete 
med Lean och miljö bör alltså utföras på det sätt som är mest fördelaktigt för företaget i stort. 
Erfarenhet från intervjuerna i denna studie pekar på att ett sätt att göra detta på är att utnyttja 
den tydliga arbetsgång som Lean tillhandahåller för att konkretisera miljöarbetet.  

Vad beträffar förekomsten av ett eventuellt MLS skulle det vara bra att integrera detta med 
Green Lean. Ett bra MLS för detta ändamål kan enligt Ammenberg och Sundin (2005) vara 
ett POEMS. I ett sådant integreras företagets miljöarbete med dess rutiner och strategier och 
fokus läggs på att ständigt förbättra produkters ekonomiska och miljömässiga effektivitet. 
Som Ammenberg och Sundin (2005) konstaterar finns risk att effekten av miljöaktiviteter blir 
begränsade om de inte inlemmas i strategin och det dagliga arbetet. Utvecklandet av ett mer 
produktinriktat MLS i form av ett POEMS skulle således göra att risken för detta reduceras. 
Som konstaterats i kapitel 3.2.1.3 kan ett POEMS antingen baseras på ett existerande MLS 
eller utvecklas separat. Således skulle företagen kunna utveckla ett POEMS som till fullo fun-
gerar integrerat med Green Lean och företagets övergripande verksamhet. Ett alternativ är att, 
i enlighet med Haldex inlemning av ISO 14001 i The Haldex Way, till fullo inkludera detta i 
Green Lean. 

Använd Leans höga grad av konkretisering för att skapa ett tydligt och lättförståeligt Green 
Lean-arbetssätt som inkluderar såväl Lean som miljö. Detta bör vidare vara väl kompatibelt 
med ett eventuellt MLS. Ett sätt att göra detta är att ge MLS ett mer produktorienterat fokus 
genom att utveckla det till ett POEMS, vilket sedan kan verka parallellt med Green Lean eller 
mer fullständigt integreras i detsamma. 
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5.5.2 Optimera ur ett livscykelperspektiv 

 
Figur 22: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.2 

I Figur 22 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

En av grundprinciperna inom Lean är ett processynsätt som går ut på att förbättra verksam-
heten utifrån ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimeringar. Dock sker optimeringen 
primärt utifrån de tidiga delarna i livscykeln, och delarna efter produktionsfasen utelämnas 
ofta. Då dessa första faser bara är en del i en produkts livscykel finns risk att optimeringen 
leder till en lösning som inte är optimal sett ur ett livscykelperspektiv. För att förhindra detta 
bör Lean influeras av miljösynsättet på så vis att fokus vidgas från att fokusera på produktio-
nen till att innefatta hela livscykeln.  

Att studera produkten utifrån ett livscykelperspektiv kan ge flera fördelar, vilket konstaterats 
av bland annat Ammenberg och Sundin (2005) samt av Larson och Greenwood (2004). Rent 
miljömässigt kan områden med stor miljömässig förbättringspotential identifieras och insatta 
resurser koncentreras där de ger mest resultat. På så sätt kan företagets totala miljöpåverkan 
minskas mest effektivt, vilket också kan leda till ekonomiska besparingar. Dessa kan 
exempelvis vara kopplade direkt till miljömässigt slöseri som upptäcks genom livscykelper-
spektivet och sedan kan elimineras. 

Ett livscykelperspektiv kan också leda till förbättrad miljöprestanda utan att det behöver inne-
bära ökade kostnader. Ett exempel är AstraZeneca som planerar ett livscykelperspektiv på sin 
inköpsprocess. I exemplet som nämndes i kapitel 4.1 fokuserades på att få ner miljöpåverkan 
genom att tänka steget längre vid inköp av konsulttjänster. Ett annat exempel gällande 
inköpsprocessen återfinns i Figur 6 (sida 31) som visar att ett lågt inköpspris kan leda till 
ökade kostnader senare i processen. Att se till ett livscykelperspektiv vid inköpet skulle såle-
des kunna leda till en minskad totalkostnad. 

Livscykelperspektivet ger inte bara möjlighet till kostnadsbesparingar utan kan också inne-
bära att nya affärsmöjligheter upptäcks. Ett exempel på detta är Scania som kan ta ut ett högre 
pris på sina fordon till följd av lägre kostnader under användningsfasen för kunden. Detta är 
ett exempel på en lösning som är fördelaktig ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel, 
vilket inte är ovanligt; som konstaterats i studien går miljömässiga och finansiella incitament 
ofta hand i hand. Om produkten hade setts ur enbart ett produktionsmässigt perspektiv finns 
dock risk för att denna möjlighet till extra intäkter aldrig hade upptäckts.  
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Genom att se till ett livscykelperspektiv och undersöka vad som utgör värde för kunden kan 
företaget komma till slutsatsen att det är funktionen snarare än själva produkten som kunden 
betraktar som värde. I ett sådant fall kan företaget övergå till att sälja funktion istället för pro-
dukt, så kallad Functional sales (se kapitel 3.2.2.6). Ett livscykelperspektiv kan vidare med-
föra att företaget bedömer att produkternas EoL-fas kan vara lönsam att hantera. I sådana fall 
kan produktionen med fördel utformas enligt en EoL-fokuserad DfX-metod. Genom att jäm-
föra dessa med monteringsfokuserade DfX-metoder konstateras att det finns stora likheter 
mellan dessa, vilket också konstateras av Shu & Flowers (1999). Detta gäller i synnerhet 
Design for Assembly (DfA) och Design for Disassembly (DfD). Således kan företag med för-
del använda en kombinerad DfA/DfD-metod. 

Lean bör utvidgas från att fokusera på produktionen till att optimera utifrån ett livscykel-
perspektiv. Först då kan suboptimeringar undvikas och verklig optimering utifrån ett helhets-
perspektiv göras. Detta kan ge upphov till kostnadsbesparingar liksom innebära att nya 
affärsmöjligheter upptäcks.  

5.5.3 Skapa en tydlig målbild där miljö inkluderas  

 
Figur 23: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.3 

I Figur 23 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Lean är en tämligen konkret metod med tydliga verktyg och målsättningar; det är lätt att förstå 
hur ett arbete utifrån Lean går till. Incitamenten till varför de anställda ska arbeta med Lean är 
däremot inte alltid lika tydliga. Intervjuerna som genomförts har pekat på att de anställda i 
stor utsträckning uppskattar arbetet med Lean, och att de genom exempelvis Lean-spelet har 
insett att Lean underlättar för dem. Författarna upplever emellertid att det kan uppstå fall då 
personalen anser Lean vara ett hot mot den egna anställningen, det vill säga att effektivise-
ringen kan leda till att de själva blir bortrationaliserade. I andra fall kan det finnas en risk att 
personalen uppfattar Lean som ett sätt att skapa mervärde åt företagets ägare, men att perso-
nalen inte ser vad filosofin skulle tillföra dem själva. En övergång från traditionell produktion 
till Lean innebär, åtminstone i ett initialt skede, en extra ansträngning för alla inblandade. Att 
vara beredd att göra denna ansträngning kan vara svårt om man inte kan se vad man själv 
skulle få ut från det. De flesta människor kan dock relatera till miljö och anser att en 
förbättring av miljön kommer alla till gagn, inklusive dem själva. Incitamenten för varför de 
anställda ska arbeta på ett sätt som är bra för miljön är således tydliga. Däremot har det 
traditionellt varit svårt att förstå exakt hur miljöarbete ska ske. För den enskilda personen är 
det inte helt lätt att se hur de dagliga uppgifterna påverkar den yttre miljön. Där kan det 
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tydliga arbetssättet inom Lean bidra till att tydliggöra den enskilda personens bidrag till 
miljöarbetet. För att engagera alla i företaget i övergången till Green Lean skulle det således 
vara positivt att skapa en tydlig målbild för vad företaget vill åstadkomma med arbetssättet. I 
detta bör de mål som företaget har med sitt miljöarbete vara en naturlig del, liksom vilken roll 
och vilket bidrag miljöarbetet ska ha i verksamheten. Det blir då tydligt för alla i 
organisationen både hur och varför de ska arbeta på ett visst sätt. 

Kombinera Lean och miljö i Green Lean, där Leans höga grad av konkretisering gällande 
arbetssätt kombineras med det engagemang som kan väckas med ett gott miljöarbete. Det 
skulle således bli tydligt både hur och varför arbetet ska utföras. Styrkorna inom respektive 
arbetssätt förstärker således varandra. 

5.5.4 Identifiera vilken funktion miljöarbetet fyller i verksamheten  

 
Figur 24: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.4 

I Figur 24 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Leans processynsätt underlättar vid identifiering av värdeskapande aktiviteter, och gör det lätt 
att koppla enskilda aktiviteter och rutiner till olika delar av produktens värde. Användandet av 
tvärfunktionella grupper bidrar till att arbetet efterliknas den väg som produkten tar genom 
processen. Respektive persons eller aktivitets bidrag till framställandet av produkten tydlig-
görs därmed.  

Miljöarbete brukar hos de flesta företag inte ha samma tydliga koppling till produkten och de 
värdeskapande aktiviteterna. Som exempelvis AstraZeneca påpekade blir miljöarbetet lätt en 
sidovagn utan tydlig kontakt med resten av verksamheten, vilket gör det svårt att se vilken 
nytta miljöarbetet fyller. Hos Haldex hade miljöarbetet tidigare skötts av miljöchefen och en 
inhyrd konsult, vilket resulterat i ett tämligen isolerat miljöarbete som den övriga organisatio-
nen hade låg kännedom om. Om miljöarbetet dessutom sker på ett sådant sätt som upplevs 
som en bromskloss istället för att vara en funktion som hjälper resten av verksamheten kom-
mer dess nytta för verksamheten i övrigt att bli än mer otydlig. Detta kan till exempel ske om 
miljöarbetet primärt handlar om att uppfylla gällande lagar och förordningar istället för att 
arbeta proaktivt och se på vilket sätt miljöarbetet kan underlätta för och bidra till verksam-
heten. 

Ett av de första steg företag bör ta mot att arbeta med Green Lean är därför att identifiera vil-
ken nytta miljöarbetet fyller, eller skulle kunna fylla, i verksamheten. Att miljöavdelningen 
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får rollen av ”paragrafryttare” är till exempel inte konstigt om de kommer in sent i produktut-
vecklingsprocessen; då kan sådant som inte är acceptabelt ur miljösynpunkt redan vara 
bestämt. Det blir därmed miljöavdelningens uppgift att försöka anpassa det som andra redan 
har bestämt så att det blir acceptabelt ur miljösynpunkt, respektive undersöka vilka miljö-
avgifter som måste betalas för att kompensera för produktens negativa miljöpåverkan. Om de 
istället hade varit med redan i utvecklingsprocessen hade detta kunnat undvikas; genom deras 
expertis inom miljöområdet hade produkten eller produktionsprocessen kunnat utformas på ett 
sätt som var bättre ur miljösynpunkt. På detta sätt kan kapital sparas, exempelvis genom 
miljöavgifter som undviks eller genom den lägre kostnad det innebär att ändra någonting 
tidigt i produktutvecklingsprocessen gentemot att behöva göra det senare (jämför Figur 11 på 
sida 38). På detta sätt kan källan till problem elimineras istället för att symptomen mildras, 
vilket har potential att resultera i betydligt lägre kostnader. 

Ovan har konstaterats att om miljökunniga människor involveras i produktutvecklings-
processen finns potential till minskade kostnader. Ett verktyg som kan vara till hjälp vid 
utvecklandet av produkter med miljöhänsyn är EEA. Detta är exempel på ett proaktivt miljö-
arbete där miljöavdelningen direkt bidrar till de värdeskapande aktiviteterna. Det finns många 
andra exempel på hur personal från miljöavdelningen kan ta en mer aktiv del i den övriga 
verksamheten. I kapitel 3.3.3.1 redovisas några typiska Lean-aktiviteter där EPA föreslår att 
miljökunnig personal kan vara värdefull att ha med.  

Identifiera vilken funktion miljöarbetet fyller eller skulle kunna fylla i verksamheten. Arbeta 
för att miljöarbetet ska vara proaktivt och värdeskapande och ha en naturlig och viktig del i 
det dagliga arbetet. 

5.5.5 Koppla miljöarbetet till de affärsmässiga resultaten 

 
Figur 25: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.5 

I Figur 25 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

För att kunna överleva på såväl kort som lång sikt är de ekonomiska resultaten av stor vikt för 
ett företag. Det är därför naturligt att ledningen lägger mycket energi och engagemang i frågor 
som har stark koppling till det finansiella resultatet. Som konstaterats i intervjustudien (se 
kapitel 4.2) valde alla de fyra tillfrågade företagen att införa Lean på grund av ekonomiska 
orsaker. Incitamenten för att arbeta med Lean verkar således vara starkt kopplade till organi-
sationens ekonomi. Att frågor rörande Lean i många fall är av intresse för ledningen är såle-
des inte förvånande. Miljöfrågor har däremot traditionellt inte haft samma tydliga koppling till 
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affärsresultatet som Lean har. De har därför inte heller varit ett självklart prioriteringsområde 
för ledningen. 

Sådant som ledningen och chefer inom organisationen prioriterar är det som uppfattats som 
viktigt av resten av företaget, vilket bland annat intervjuerna med främst AstraZeneca bekräf-
tat. För att få upp intresset för miljöfrågor i organisationen i stort, gäller det således att led-
ningen intresserar sig för ämnet. En metod för att lyckas med detta anser författarna vara att 
miljöarbetet tydligare kopplas till de affärsmässiga resultaten. Miljömässiga nyckeltal bör 
mätas och följas upp över tiden, samt kopplas till det övergripande finansiella resultatet. 

Mät och följ upp miljömässiga nyckeltal. Detta underlättar kopplingen av miljöarbetet till 
företagets finansiella resultat och ger möjlighet att bedriva ett miljöarbete som är positivt ur 
såväl miljömässig som företagsekonomisk synvinkel. 

5.5.6 Optimera helheten 

 
Figur 26: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.6 

I Figur 26 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Att lyckas förmedla ett miljöintresse i organisationen behöver inte ha något egenvärde ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Att visa miljöarbetets inverkan på företagets ekonomi anser 
författarna istället vara ett medel för att nå målet med en verksamhet som är optimerad utifrån 
ett helhetsperspektiv. En koppling av miljöarbete till de affärsmässiga resultaten, som diskute-
ras i kapitel 5.5.5, ger möjlighet att förstå vilken påverkan som miljöarbetet har på företagets 
ekonomi. En kartläggning av arbetet kan ge information om vilka aktiviteter eller delar som är 
direkt värdeskapande, vilka delar som inte är direkt värdeskapande men ändå är till nytta för 
den övriga organisationen, respektive vilka aktiviteter som innebär en kostnad utan att vara 
till någon egentlig nytta. Detta ger möjlighet till effektivisering och att bedriva miljöarbetet på 
ett sätt som är till nytta för företagets övergripande arbete.  

För att ha ett miljöarbete som bidrar till verksamheten bör den således effektiviseras med 
utgångspunkt från verksamheten. Istället för att optimera miljöarbetet och Lean var för sig bör 
de optimeras som en helhet, där det analyseras vilken nytta integreringen, Green Lean, kan 
göra för hela verksamheten. Enligt resonemanget att företaget i stort fokuserar på det som 
ledningen prioriterar, och att ledningen främst intresserar sig för sådant som är ekonomiskt 
fördelaktigt, bör miljöarbetet också tydligare kopplas till de affärsmässiga resultaten.  
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Optimera verksamheten ur ett helhetsperspektiv inkluderande både miljöarbete och Lean. 
Detta ger möjlighet till kostnadseffektiviseringar och att bedriva ett Green Lean-arbete som 
är till nytta för företaget som helhet. 

5.5.7 Använd miljöarbete som konkurrensmedel 

 
Figur 27: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.7 

I Figur 27 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Som konstaterats kan Lean vara en effektiv metod för att stärka ett företags resultat genom att 
förbättra den inre effektiviteten. Vidare har denna studie visat att Lean på många sätt också är 
bra för miljön. Leans positiva påverkan på miljöresultaten är någonting som har potential att 
användas i marknadsföringssyfte eller för att öka ett företags goda anseende. Författarnas upp-
fattning är att företagen allmänt är dåliga på att kommunicera ut sitt arbete med Lean. Scania 
anses av många vara Sverigeledande på Lean, men på deras hemsida är det svårt att alls utläsa 
att de arbetar efter filosofin. Med bakgrund i att Lean betraktas som ett medel för att nå effek-
tivitet och tjäna pengar för företaget är detta förståeligt; att de arbetar efter en metod som 
sparar pengar är kanske inget företag vanligtvis skyltar med. Lean kan inte heller anses vara 
känt i allmänhetens ögon, vilket ytterligare talar för att ett arbete efter denna filosofi inte 
används i exponeringssyfte mot allmänheten.  

Miljö är däremot något som konsumenter förstår och kan relatera till. Genom att utnyttja 
Leans goda miljöegenskaper kan filosofin användas också i marknadsföringssyfte. För att 
göra detta på ett trovärdigt sätt är det dock viktigt att själv vara medveten om vilken koppling 
företagets arbete med Lean har på miljöarbetet. Genom att tydliggöra kopplingen mellan Lean 
och miljöpåverkan skulle således arbetet med Lean kunna användas i marknadsföringssyfte.  

Att miljöaktiviteter riskerar att ha begränsad effekt om de inte inlemmas i det dagliga arbetet 
(Ammenberg & Sundins 2005) blir också hjälpt av att miljöarbetet används i mer strategiskt 
syfte. Detta eftersom ledningen då får incitament för att intressera sig för området, och miljö-
arbetet har potential att starkt inverka på affärsresultatet. 

En kombination av miljö och Lean har potential att vara en effektiv metod både ut mot kund 
och inom företaget och dess försörjningskedja. Internt skapas effektivitet som möjliggör 
besparingar, och externt kan metoden användas i marknadsföringssyfte som en följd av dess 
potentiellt positiva påverkan på företagets miljöresultat. Företagets miljöarbete kan således 
användas som ett konkurrensmedel. 
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5.5.8 Mät nyckeltal utifrån ett livscykelperspektiv 

 
Figur 28: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.8 

I Figur 28 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

I kapitel 5.4.1 konstaterades att Leans fokus på att mäta nyckeltal har en potentiellt farlig 
konsekvens: att det som inte mäts blir bortglömt. Det konstaterades också att Lean fokuserar 
mest på produktionen. Konsekvensen av dessa två bitar är att de delar av livscykeln som lig-
ger utanför produktionen i viss utsträckning eller till stor del hamnar i skymundan. Detta ris-
kerar att leda till att ansträngningar läggs på ett ställe där de inte ger så stor effekt eller att 
faktorer utanför produktionen inte tas i beaktande i den utsträckning de borde. 

En kombination av Lean och miljö där Leans fokus på att mäta resultat och miljöperspektivets 
fokus på att se saker ur ett livscykelperspektiv vore fördelaktig. Detta har potential att öka 
chanserna för att verksamheten ses ur ett helhetsperspektiv, vilket i sin tur ökar chanserna för 
att fokus gällande exempelvis förbättringsåtgärder läggs på rätt områden. Ansträngningar 
borde därför läggas på att mäta relevanta nyckeltal längs hela livscykeln. Författarna vill dock 
förtydliga att nyckeltal inte bör mätas endast för mätandets skull. Ekonomistyrningsverket 
(2006) definierar ett nyckeltal som ”ett mått eller värde som ger information för att underlätta 
jämförande analyser. Nyckeltal används ofta för att uppmärksamma och driva något väsent-
ligt i en verksamhet /…/ ofta sådana som är särskilt betydelsefulla för verksamhetens förmåga 
att fungera”. Varje företag bör således tänka igenom vilka delar av verksamheten som bör 
följas upp och primärt mäta de delar som är relevanta för verksamhetens framgång.  

Undersök vilka faktorer i livscykeln som är kritiska för företagets framgång. I de fall det är 
relevant: utvidga mätningen av nyckeltal till hela livscykeln så att de faktorer som är kritiska 
för företagets framgång innefattas, oavsett i vilken del av livscykeln de ligger. 
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5.5.9 Tydliggör och skapa förståelse för processens miljöpåverkan 

 
Figur 29: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.9 

I Figur 29 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  

Som bland annat AstraZeneca påpekade är ett gott miljöarbete en viktig del i att kunna 
anställa kompetent personal vilket bekräftas av bland annat Sundin (2005) som menar att 
anställda på företag ser ett gott miljöarbete som en hög motivationsfaktor. Att miljöarbete är 
något många människor tycker är viktigt och engagerar sig i är således tydligt. I många situa-
tioner är det dock svårt att intuitivt förstå hur det egna arbetet inverkar på miljön; hur bidrar 
den enskilda personen eller processen till företagets totala miljöpåverkan? Utan att utreda 
detta samband tydligt är det svårt att vidta de åtgärder i det dagliga arbetet som leder till en 
förbättrad miljöprestanda. Ett steg i processen mot förbättrad miljöprestanda är således att 
tydliggöra vilken miljöpåverkan respektive processteg har.  

För att göra detta kan Leans processynsätt samt dess strukturerade och tydliga arbetssätt och 
verktyg utnyttjas. Genom användning av exempelvis HPM och/eller VSM bryts processerna 
ner till en nivå som är mer konkret och lättbegriplig. Denna nedbrytning förenklar förståelsen 
för hur respektive aktivitet påverkar miljön, vilket sedan kan ligga till grund för förbättrings-
åtgärder. Här finns möjlighet att utnyttja några av de verktyg som Lean erbjuder, samt 
använda sig av dess strukturerade arbetssätt. Nedan presenteras ett antal förslag på aktiviteter 
som kan användas för att klargöra olika aktiviteters påverkan på företagets miljöresultat. 

I samband med VSM kan mätningar av miljödata göras. För varje steg inom processen som 
studeras kan exempelvis energi- eller vattenförbrukningen analyseras (se kapitel 3.3.3.1 under 
Värdeflödesnivå – inkludera miljöaspekter i VSM för utförligare beskrivning). I de fall det är 
möjligt är det bra med kvantitativa mätningar. Sådana ger möjlighet till att tydligare följa 
effekten av förändringar och att på ett korrekt sätt basera beslut på fakta. Att koppla miljö-
nyckeltal till de olika processtegen är således fördelaktigt. 

Viktigt att tänka på är att de miljödata som mäts ska vara av relevans för företaget eller ha 
potential till övergripande förbättringar på företagets ekonomiska eller miljömässiga pre-
standa. Om det som mäts inte är av nytta för företaget innebär denna aktivitet extra arbete som 
inte tillför något värde, och kan således betraktas som slöseri. 

Standardiserat arbete är ett kraftfullt verktyg för att få arbetet att utföras på ett sätt som är för-
delaktigt för företaget. Kan arbetet utformas så att det tar hänsyn till miljöaspekter ges möj-
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lighet till försäkring om att det dagliga arbetet är positivt för företagets övergripande miljö-
prestation. Miljöaspekter bör således tas i beaktande vid utformandet av det standardiserade 
arbetet så att det utformas till att bli så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Då det är de 
anställda själva som ansvarar för utformningen bör de ha någon form av grundutbildning i 
miljöfrågor. Ett alternativ eller komplement till detta kan vara att en miljökunnig person på 
företaget rådfrågas eller tar aktiv del i arbetet med utformningen av det standardiserade arbe-
tet. På liknande sätt kan miljöaspekter inkluderas i arbetet med Kaizen events (se Processnivå 
– beakta miljöaspekter i Kaizen-events under kapitel 3.3.3.1).  

I kapitel 5.5.4 diskuterades vikten av att ta miljöhänsyn i beaktande vid utformning av 
produkter, så kallad ekodesign, för att minska behovet av att i efterhand behöva anpassa 
arbetet efter lagar och regleringar. Företag kan emellertid aldrig helt undkomma behovet av 
att följa upp lagar och krav och se till att verksamheten följer dessa. Det är således viktigt att 
en uppdaterad lista över gällande lagkrav som är relevanta för företaget alltid finns tillgänglig 
och att avstämningar mot denna regelbundet sker. Särskilt viktigt blir detta vid utformning av 
standardiserade arbetssätt. Som Tice et al. (2005) konstaterar kan ett företag med full kontroll 
på vilka lagar och krav som företaget lyder under bland annat lättare förutse behoven av till-
stånd. 

En grundförutsättning för att kunna integrera miljöhänsyn i det dagliga arbetet är att alla 
anställda får någon form av miljöutbildning. För ett företag som vill arbeta mer integrerat med 
Lean och miljöarbete föreslås att utbildningar inom Lean utvidgas till att även behandla miljö-
frågor. På så sätt understryks kopplingen mellan de två ämnena och företaget visar att miljö-
arbete är något som berör alla på företaget snarare än att vara en fråga för en enskild avdel-
ning.  

Genom att tydliggöra vilken miljöpåverkan respektive del av processen har samt utbilda per-
sonalen i miljöfrågor blir det lättare att förmedla och skapa förståelse för hur företagets 
aktiviteter påverkar miljön. På så sätt kan miljöhänsyn integreras i det dagliga arbetet samti-
digt som en grund är lagd för identifiering av förbättringsåtgärder. 

5.5.10 Ta hänsyn till ekologisk risk 

 
Figur 30: Styrkor och svagheter som lett till förslag i kapitel 5.5.10 

I Figur 30 illustreras hur styrkor respektive svagheter med Lean och miljöarbete, vilka 
identifierats i kapitel 5.4, har kombinerats för att förstärka styrkor och minska svagheterna, 
och därigenom lett fram till detta förslag.  
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Som konstaterats i kapitel 5.4.1 kan Leans bristande hänsyn till ekologisk risk leda till miljö-
mässiga såväl som ekonomiska konsekvenser. Med miljöperspektivet som möjliggör miljö-
mässig riskanalys finns möjlighet att upptäcka och förebygga dessa risker. Risken för oförut-
sedda kostnader kopplade till miljörisker kan således minskas. 

Det kan intuitivt lätt förstås att en kartläggning av produktens livscykelsteg är en bra grund 
för att sedan kunna identifiera risker vid de olika stegen. Som SAIC (2006) påpekat i kapitel 
3.2.2.1 är också LCA en metod som är behjälplig vid riskidentifiering. Som ett komplement 
eller substitut till LCA kan EEA användas, vilken ger möjlighet till riskanalys även när kvan-
titativa data inte finns tillgängliga. Författarna till detta examensarbete föreslår därför LCA 
och EEA som möjliga metoder för företag att ta hänsyn till den ekologiska risk deras verk-
samhet kan ge upphov till. Som beskrivits i kapitel 3.3.3.1 (se Arbetsplatsnivå – utveckla 5S 
till 6S med MHS-hänsyn) har EPA (2007) föreslagit att 5S utvecklas till 6S med MHS-hänsyn. 
Detta skulle resultera i minimering av de risker som är relaterade till inre och yttre miljö. 
Detta skulle således också kunna vara en användbar metod i arbetet med ökad hänsyn till 
ekologisk risk. 

I kapitel 3.1.3.12 beskrevs processkartläggning, HPM, som en metod för kartläggning av olika 
steg i en process. Den nivå i processkartläggningen med hög detaljnivå konstaterades vara 
lämplig för analys av potentiella problemorsaker. Författarna anser således att process-
kartläggningen kan vara en bra startpunkt för riskanalys. Det är lättare att identifiera risker 
med utgångspunkt från ett antal konkreta, avgränsade steg. Detta gör att en nedbrytning av 
processen i delsteg förenklar riskanalysen för processen som helhet. Riskanalys med utgångs-
punkt i Lean-verktyget processkartläggning föreslås således som ytterligare ett exempel på 
hur arbetet mot lägre ekologisk risk kan bedrivas.  

Dock kan konstateras att processkartläggningen inte inkluderar hela livscykeln. Risker som 
föreligger i exempelvis användnings- och EoL-fasen beaktas således inte. Riskanalysen med 
utgångspunkt från processkartläggningen måste följaktligen kompletteras med en riskanalys i 
de faser som processkartläggningen inte täcker. Detta kan antingen göras genom att utöka 
processkartläggningen till att innefatta hela livscykeln eller att utföra en separat riskanalys på 
de delar som ej täcks av den befintliga kartläggningen.  

Då olika företag har olika förutsättningar avser författarna inte utvärdera vilken eller vilka av 
de ovanstående metoderna som bör användas. Detta är istället en fråga som respektive företag 
får ta ställning till. I många fall kan en kombination av metoder vara fördelaktig, medan det i 
andra fall kanske kan vara tillräckligt med en enda. Även andra metoder än de som presente-
rats i detta kapitel kan fungera utmärkt vid riskanalys utifrån ett miljömässigt perspektiv. 
Huvudsaken är att varje organisation tänker igenom vilken metod som skulle passa just deras 
organisation och hur denna kan utnyttjas på ett sätt som bäst gynnar dem.  

Att inkludera riskanalysen från miljötänkande in i Lean skulle ge möjlighet att undvika de 
ekonomiska och ekologiska risker som enligt litteraturstudien är förenade med Lean. Exempel 
på hur detta kan göras är att utföra en LCA eller EEA, utveckla 5S till 6S med MHS-hänsyn 
samt att identifiera miljömässig risk med en processkartläggning som utgångspunkt. 
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66  SSlluuttssaattsseerr    
I detta kapitel ges en kort sammanfattning av studiens resultat kring de olika forsknings-
frågorna. Baserat på de lärdomar som författarna dragit genom arbetet ges slutligen ett antal 
förslag på områden som författarna anser skulle vara intressanta för framtida forskning. 
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Som konstaterats i kapitel 1.2 är syftet med detta examensarbete att undersöka hur ett företags 
arbete med Lean produktion respektive miljöaspekter påverkar varandra för att ta reda på hur 
väl de båda arbetssätten fungerar tillsammans. Utifrån detta skulle därefter möjligheterna till 
en integration mellan Lean produktion och miljöarbete utredas. Om möjligt skulle sedermera 
en modell tas fram för hur arbete med Lean produktion och miljöaspekter kan bedrivas 
integrerat i syfte att minska risken för suboptimering samt för att nå synergieffekter i form av 
exempelvis ökad ekonomisk och miljömässig prestanda. En sådan modell skulle kallas Green 
Lean som en åsyftning till att modellen skulle vara en miljöanpassad, ”grön” form av Lean.  

För att uppfylla syftet bröt författarna ner det i fem forskningsfrågor vilka besvarades genom 
analys av den litteratur- och intervjustudie som genomförts. 

FF1: Vilken potentiell påverkan har Lean produktion och miljöarbete på varandra? 
Av diskussionen i kapitel 5.1 kan konstateras att såväl Lean som miljöarbete har potential att 
ha en positiv inverkan på varandra. Denna inverkan utgörs av att Lean kan bidra med ett pro-
aktivt förhållningssätt och strukturerat arbetssätt och därmed få organisationen att arbeta mer 
förebyggande och långsiktigt med miljöfrågor. Vidare kan det bli lättare att få igenom åtgär-
der som leder till förbättring av miljöarbetet om de är en del av arbetet med Lean. Ett aktivt 
miljöarbete kan å sin sida bidra med att besparingsmöjligheter, som annars skulle riskerat att 
förbli oupptäckta, uppdagas. Dessutom kan ett redan existerande miljöarbete medföra att det 
blir lättare att implementera och arbeta med Lean. 

Samtidigt finns det en risk att vissa delar inom Lean kan försvåra miljöarbetet, bland annat på 
grund av en ökad mängd omställningar i produktionen och mer frekventa transporter. Efter-
som ett företags miljöpåverkan ofta är kopplade till dess kostnader kan denna negativa påver-
kan emellertid mildras, eller helt elimineras, genom att ha ett helhetsperspektiv och arbeta 
med planering av det aktuella området. 

FF2: Vilken inverkan har Lean produktion på miljörelaterade nyckeltal? 
På denna fråga kunde endast ett av de fyra undersökta företagen presentera kvantitativ data 
enligt det sätt på vilket författarna ämnade att frågan skulle besvaras. Anledningen till detta är 
att de tre övriga företagen uppgav att de antingen inte gjorde mätningar på den typ av nyckel-
tal som efterfrågades eller inte hade gjort någon utvärdering av hur arbetet med Lean påverkat 
företagets miljönyckeltal. Bristen på analys till trots ansåg de dock att Lean haft en positiv 
inverkan på sitt företags miljöprestanda. De kvantitativa data som erhölls från det fjärde före-
taget pekade på att arbetet med Lean har bidragit direkt till en minskad miljöpåverkan inom 
vissa områden. Med utgångspunkt i dessa data samt de kvantitativa och kvalitativa data som 
erhållits genom litteraturstudien anser författarna att det finns starka och tydliga tecken som 
visar på att Lean har en positiv inverkan på miljörelaterade nyckeltal. 

FF3: Vilka aspekter kopplade till Lean produktion och miljöarbete samverkar respektive 
motverkar varandra? 
Generellt kan konstateras att flera av grundtankarna inom såväl Lean som miljöarbete sam-
verkar med varandra. Inom båda arbetssätten ses ständiga förbättringar som ett viktigt inslag 
och Leans inriktning på att skapa en resurssnål process genom att eliminera slöseri kan ses 
som samstämmigt med målet med miljöarbete. Vad beträffar DfX-metoder inom Lean och 
miljöarbete kan konstateras att DfA och DfD till stor del bygger på samma principer och 
arbetssätt. 

Det finns emellertid även delar som motverkar varandra. Principerna inom JIT kan medföra 
en ökad mängd transporter för företag och således motverka dess miljöarbete. Samtidigt kan 
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även de många omställningarna inom den egna produktionen leda till att exempelvis mer lös-
ningsmedel används. Generellt kan dock konstateras att de miljömässiga problem som kan 
uppstå till följd av Lean kan hanteras genom att aktivt styra och planera aktiviteterna. Detta är 
företagen också intresserade av att göra eftersom de delar som ger upphov till negativ miljö-
påverkan är kostsamma för företaget. 

FF4: Vilka potentiella styrkor och svagheter kan identifieras med Lean produktion 
respektive miljöarbete utifrån ett affärsmässigt perspektiv? 
Författarna till examensarbetet har identifierat ett antal styrkor respektive svagheter för Lean 
och miljöarbete. Dessa sammanfattas i Tabell 5 och Tabell 6 på sida 72 respektive 75.  

FF5: Hur skulle Lean produktion och miljö kunna kombineras för att stärka varandra och 
leda till synergieffekter? 
Av diskussionen i kapitel 5.5 kan konstateras att flera av styrkorna och svagheterna med Lean 
respektive miljöarbete, vilka identifierats för att besvara FF4, kompletterar varandra på ett bra 
sätt. Genom att matcha styrkorna med Lean mot svagheterna med miljöarbete och vice versa 
samt matcha de båda arbetssättens styrkor mot varandra har författarna tagit fram ett sätt på 
vilket Lean och miljö skulle kunna integreras. Detta finns presenterat i form av en implemen-
teringsguide kapitel 8. 

Genom att forskningsfrågorna har besvarats anser författarna att examensarbetets syfte kan 
uppfyllas. Den första delen av syftet, att undersöka hur ett företags arbete med Lean 
produktion respektive miljöaspekter påverkar varandra för att ta reda på hur väl de båda 
arbetssätten fungerar tillsammans, kan anses vara uppfyllt genom att FF1 har besvarats.  

Nästa del av syftet, att utreda möjligheterna till en integration mellan Lean produktion och 
miljöarbete, kan uppfyllas med hjälp av svaren på FF1-FF4. Svaren på dessa pekar tydligt på 
att det inte bara är möjligt att integrera arbete med Lean och miljöaspekter, utan att det 
dessutom har potential att vara fördelaktigt ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt 
perspektiv. Lean och miljöarbete har båda generellt sett en positiv påverkan på varandra och 
flera aspekter kopplade till de båda arbetssätten samverkar. Dessutom har Lean en verksam-
hetsnära utformning och uppfattas ha en direkt positiv påverkan på företags miljöarbete och 
miljöprestanda, varför en integration med fördel kan ske med utgångspunkt i Lean. 

Genom svaren på FF4 och FF5 samt den Green Lean-modell som utifrån dessa utvecklats 
anses slutligen den sista delen av syftet vara uppfyllt; att ta fram en modell för hur arbete med 
Lean produktion och miljöaspekter kan bedrivas integrerat i syfte att minska risken för sub-
optimering samt för att nå synergieffekter i form av exempelvis ökad ekonomisk och miljö-
mässig prestanda.  

6.1 Framtida forskning 
Som diskuteras närmare i kapitel 7.2 valde författarna att på grund av tidsbrist avbryta delar 
av studien om vilken inverkan Lean har på miljörelaterade nyckeltal (FF2). Detta innebär 
dock inte att ämnet är ointressant. Litteraturstudien visade att kvantitativa studier gällande 
Leans inverkan på miljön är relativt fåtaliga. Här finns således stor potential för intressanta 
fortsatta studier. Författarna ser två inriktningar på sådana studier som skulle kunna vara av 
extra intresse. Dels en studie där flera företag studeras utifrån hur ett antal miljömässiga 
nyckeltal sett ut före och efter införandet av Lean. Detta för att undersöka om det statistiskt 
går att påstå att Lean faktiskt ger signifikanta förbättringar gällande några miljöresultat. En 
annan studie skulle kunna inrikta sig på en starkare koppling mellan utvecklingen av miljö-
nyckeltalen i förhållande till hur långt i implementeringsprocessen med Lean ett företag 
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kommit. Denna studie skulle kunna undersöka hur snabbt efter en implementering de kan för-
vänta sig resultat inom olika områden, samt inom vilka faser av införandet som olika föränd-
ringar verkar ske.  

Den problematik som bland annat Ross & Associates (2000) och Rothenberg et al. (2001) (se 
kapitel 3.3.2) påpekat gällande Lean i miljökänsliga processer öppnar också upp för vidare 
forskning. Hur skulle dessa processer kunna utformas så att de är acceptabla både ur Lean- 
och miljösynpunkt? Vilka positiva effekter skulle en sådan förändring kunna leda till? Vilka 
kompromisser inom de respektive områdena skulle behöva göras? Här finns potential för en 
undersökning som kan ha direkt inverkan på hur processer inom industrin kommer att skötas. 

Detta examensarbete har endast behandlat företag med någon form av fysisk tillverkning. Att 
se hur en variant av Green Lean skulle fungera och se ut för tjänsteföretag vore vidare av stort 
intresse. Inte minst med tanke på att samhället i stort, åtminstone i författarnas ögon, verkar 
röra sig bort från traditionell fysisk försäljning och istället inrikta sig mer på tjänster eller nya, 
mindre traditionella typer av fysisk försäljning, exempelvis i form av functional sales.  

Slutligen kan konstaterats att den guide till Green Lean som författarna tagit fram i detta 
arbete inte är vetenskapligt verifierad och testad. Baserat på de undersökningar som gjorts i 
denna studie ska den ses som författarnas eget förslag på hur företag kan bedriva ett integrerat 
arbete med Lean och miljö. Författarnas hypotes är att Green Lean har potential att leda till 
såväl ökad ekonomisk som miljömässig prestanda, jämfört med om Lean och miljöarbete 
sköts separat, det vill säga utan den integration som Green Lean förordar. Detta återstår dock 
att bli testat och verifierat eller förkastat. 
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77  DDiisskkuussssiioonn  
I detta kapitel diskuteras resultaten och de slutsatser som därigenom dragits. Vidare 
diskuteras även metoden med vilken examensarbetet är utfört och hur olika händelser kan ha 
påverkat resultatet. 



KAPITEL 7: DISKUSSION 

 

96 

7.1 Resultat 
Innan detta examensarbete påbörjades hade författarna en tämligen begränsad kunskap om 
området Lean. Ett av de verktyg som författarna starkast förknippade med produktions-
filosofin var JIT, vilken rent intuitivt ansågs leda till en ökad mängd transporter och därmed 
en ökad miljöpåverkan. Då JIT bara var ett av flera verktyg inom Lean var hypotesen att fler 
Lean-verktyg eller principer skulle visa sig stå i konflikt med miljöperspektivet, och att Lean 
som produktionsfilosofi generellt kanske skulle ha en negativ inverkan på ett företags 
miljöresultat. Inledningsvis var uppfattningen således att undersökningen i mycket stor 
utsträckning skulle komma att handla om att identifiera de Lean-principer som var dåliga ur 
miljösynpunkt, och se hur dessa kunde modifieras för att mildra denna negativa inverkan. 
Författarna hade från början stor tilltro till Lean som en produktionsfilosofi genom vilken 
ekonomiska och flödesmässiga framgångar kunde nås, och ville med detta examensarbete i 
någon mån bidra till att göra filosofin mer fördelaktig ur ett miljöperspektiv. 

Ganska snart stod det dock klart att såväl företag som arbetar enligt Lean, som teori och 
undersökningar inom området pekar på att Lean generellt är positivt ur ett miljöperspektiv och 
har potential att faktiskt förbättra ett företags miljöprestanda. Det visade sig också att en del 
redan var skrivet kring området hur Lean kan modifieras för att få ökad miljöhänsyn. Vidare 
visade det sig att miljöperspektivet även kan bidra till att stärka arbetet med Lean och ha en 
positiv inverkan på företagets affärsresultat. Detta ledde till att arbetet fick ta en något ny 
inriktning. Många undersökningar hade påvisat olika delar av Lean och miljö som kunde vara 
fördelaktiga för den andra. Exempelvis ger EPA (2007) förslag på hur Lean kan modifieras 
för att bli bättre ur miljösynpunkt, medan Bantowski (2007) visar att miljöperspektivet kan ge 
ytterligare kostnadsbesparingar vid identifiering av slöserier. Larson och Greenwood (2004) 
ger vidare förslag på hur Lean och miljöarbete på en övergripande nivå kan integreras. 
Författarna ansåg dock att det saknades en mer sammanfattande bild av hur Lean och miljö 
påverkar varandra och hur de rent praktiskt skulle kunna kombineras för att nå synergieffekter 
och ge företagsekonomiska fördelar. Att försöka ge en sådan praktisk och sammanfattande 
bild blev således det nya målet.  

Den Green Lean-modell som tagits fram i detta examensarbete är ännu inte vetenskapligt veri-
fierad, varför författarna inte med säkerhet kan säga att en implementering av modellen 
kommer att bidra till en förbättring av ett företags ekonomiska och miljömässiga prestanda. 
Mot bakgrund av den forskning som bedrivits kring en integration mellan arbete med Lean 
och miljöaspekter har författarna emellertid stora förhoppningar om att Green Lean har 
potential att ligga till grund för de förbättringar som föreställts. Detta innebär dock inte att 
författarna ser okritiskt på den modell som tagits fram. I examensarbetet har det talats en del 
om att det snäva fokuset inom Lean skulle kunna ses som en svaghet. Detta skulle emellertid 
kunna ses från motsatt håll: att som i traditionell Lean begränsa fokuset medför att det kan bli 
lättare att koncentrera sig på den aktuella delen av livscykeln och att mer ingående identifiera 
förbättringsmöjligheter. Inom Green Lean lyfts fokuset till att innefatta större delar av 
livscykeln vilket skulle kunna leda till att möjligheterna att lika ingående granska den aktuella 
delen av verksamheten försämras. Häri föreligger således en svårighet med Green Lean, 
vilken måste bemästras för att implementeringen och det fortsatta arbetet ska falla väl ut. 

7.2 Metod 
Att metodansatsen har en hermeneutisk snarare än en positivistisk tyngdpunkt innebär att 
analyser, slutsatser och tolkningar är färgade av författarnas bakgrund. Detta skulle kunna 
medföra att andra författare som utfört samma studie kommit fram till helt andra slutsatser 
och rekommendationer. Författarna menar emellertid att kvalitativ data, förståelse och tolk-
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ningar snarare än exakta och kvantitativa data ger större förutsättningar för att på bästa sätt 
kunna uppfylla examensarbetets syfte. Insikten om risken för subjektiva tolkningar har samti-
digt lett till att författarna har försökt ha ett så öppet sinne som möjligt och studera flera möj-
liga synvinklar. 

Tillgången till litteratur är stor och med datorns och Internets hjälp även lättillgänglig. Då 
denna studie berör ett så pass brett område som både Lean och miljö kunde således bara en 
bråkdel av all litteratur inom området studeras inom den begränsade tidsram som förelåg. 
Litteratursökningen behövde därför utformas så att den fångade upp det viktigaste utan att bli 
för omfattande. Här valdes en strategi där utgångspunkt togs i den tämligen begränsade litte-
ratur som finns skriven om gränslandet mellan Lean och miljö. Enligt Ejvegårds (2003) meto-
dik om hänvisningskedjor följdes intressanta källor upp i flera led. En risk med detta är att 
icke relevanta utgångskällor väljs och således att relevant litteratur riskerar att missas, vilket 
författarna inte kan gardera sig från.  

Miljö är ett stort område, inom vilket författarna fann det svårt att avgöra vad som kunde vara 
av intresse för denna studie. Som diskuterats i kapitel 5.4 gör bristen på definition på miljö-
arbete det svårt att definiera området. Detta gjorde också valet av information att studera 
svårt. Hänvisningskedjor och tidigare kunskaper inom miljöområdet gav vägledning om 
vilken information som skulle studeras, men att denna egentligen är relevant för ämnet råder 
inga garantier för. Svårigheterna med att välja information inom miljöområdet blev tydligt då 
författarna även sent i studien, efter det egentliga avslutandet av litteraturstudien, hittade 
intressant information som kunde användas. 

Inom Lean-området var studien enklare att utföra. Mycket finns visserligen skrivet inom detta 
område, men det är inte lika differentierat som miljöområdet. Filosofin tar sin utgångspunkt i 
ett antal principer, som ofta återkommer på ett eller annat sätt i olika publikationer. Här kunde 
snabbt en översikt fås över området, och sedan energi läggas på att läsa mer inom valda delar. 

En anledning till att området Lean var lättare att studera än miljö, kan ha sin förklaring i detta 
examensarbetes utformning. Författarna valde att ha Leans principer som utgångspunkt, efter-
som de principerna var tydliga att arbeta efter och författarna därmed ansåg att de lämpade sig 
att utforma en arbetsmetod efter. Det var således givet att Lean som generellt koncept skulle 
studeras, medan det skulle undersökas hur miljö skulle kunna bidra till att göra Lean såväl 
mer konkurrenskraftigt som mer miljöanpassat. Då några givna metoder för sådant inte fanns 
var miljöområdet i stort tvunget att sökas av och tänkas igenom för att se hur det kunde ge 
dessa bidrag. Hade utgångspunkten istället tagits i en speciell miljömetod hade problematiken 
kanske sett annorlunda ut. 

Författarna till detta examensarbete uppfattade att den semistrukturerade intervjuformen pas-
sade ändamålet väl. Formen gav möjlighet till att variera frågorna efter respondenten och 
dennas svar. Om samtalet tog en oväntad riktning som verkade intressant kunde detta spår 
följas upp och utvecklas, medan frågor som visade sig vara ointressanta i sammanhanget kan 
uteslutas. Att båda författarna medverkade vid intervjuerna underlättade också då det skulle 
ha varit svårt att hinna med att både ställa frågor och följdfrågor och samtidigt anteckna det 
som sades. Trots att alla respondenter gav sitt tillstånd till inspelning av intervjun, och att tek-
niken fungerade så att intervjuerna verkligen blev inspelade, visade sig anteckningarna som 
förts under intervjun bli ett bra komplement till ljudinspelningen då ljudkvaliteten emellanåt 
inte var den bästa. 
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Som påpekats i kapitel 2.4.3 syftade många av intervjufrågorna till att få en tydlig bild av 
företagens Lean- och miljöarbete. Detta för att i sin tur kunna använda denna information vid 
tolkning av företagets nyckeltal inom områdena. Bara ett av de fyra företagen som intervjua-
des kunde dock lämna ut nyckeltal inom de berörda områdena. Vissa motiverade detta med att 
de inte mätte sådana nyckeltal, medan andra inte såg hur de skulle kunna få tag på dessa siff-
ror. Som konstaterats i kapitel 5.2 kan detta ses som lite märkligt, då tre av företagen är ISO 
14001-certifierade, vilket bland annat ställer krav på dokumentation och uppföljning av vissa 
nyckeltal. Oavsett anledning till att nyckeltalen inte lämnades ut kan dock i efterhand konsta-
teras att dessa frågor inte kom till så stor användning i denna studie. En lärdom av detta är att 
det är bra att på förhand tänka igenom olika mer eller mindre troliga scenarier. Om intervju-
erna hade gjorts om skulle författarna, med de lärdomar som dragits såhär i efterhand, troligen 
ha valt att på förhand kontrollera om det fanns möjlighet att få tillgång till företagens miljö-
nyckeltal. Om så inte varit fallet skulle intervjuerna, till viss del, kunnat få en annan inriktning 
så att mer fokus hade lagts på att besvara de övriga forskningsfrågorna. Detta eftersom stora 
delar av intervjuerna kretsade kring områden som var till för att kunna analysera nyckeltalen i 
förhållande till hur företagens Lean- och miljöarbetet skedde. Trots att kunskap om företagens 
arbetssätt kan vara av allmänt intresse, kan konstateras att stora delar av intervjuerna inte kom 
till användning. Denna tid hade således kunnat läggas på samtal kring sådant som skulle ha 
varit intressant för de andra delarna av studien. Samtidigt är det inte rimligt att tro att allt 
intervjumaterial kan komma till direkt användning. Särskilt vid denna typ av intervjuer, där 
författarna på förhand har begränsat med information och är intresserade av att höra respon-
denternas åsikt i ett antal områden, är det svårt att begära att alla frågor som ställs ska leda 
fram till något intressant. 

För det företag som faktiskt presenterade nyckeltal handlade det om två kvantitativa resultat 
som visade att deras användning av lösningsmedel mer än halverats på tio år samt att 
energiförbrukningen minskat, minskningar som företaget själva kopplade till arbetet med 
Lean. Detta var dock de enda kvantitativa resultat som intervjustudien resulterade i och kan 
knappast anses ge någon djupare förståelse för Leans påverkan på olika miljöresultat. I 
enlighet med vad som skrivits i ovanstående stycke kan konstateras att miljörelaterade 
nyckeltal säkerligen finns dokumenterade någonstans. Författarna förväntade sig också, 
kanhända något naivt, att företagen skulle ha alla miljönyckeltal samlade i ett dokument som 
de följde upp år efter år. Den problematik som hade förutsetts rörde snarare om företagen 
skulle vara villiga att visa dela detta dokument med författarna, eller om företagen av någon 
anledning inte skulle vilja lämna ut siffrorna.  

Genom att leta i gamla årsredovisningar, kontakta olika personer inom företagen och söka 
igenom diverse dokument skulle troligtvis en sammanställning av utvecklingen av ett antal 
utvalda nyckeltal kunna sammanställas för de berörda företagen. Det vore därför fel att rakt av 
fastställa att någon analys av utvecklingen av miljönyckeltal i förhållande till Lean inte är 
praktiskt möjlig. Istället kan konstateras att författarna till detta examensarbete vägde möjlig-
heten till en sådan analys mot den tid och de resurser den skulle ha tagit i anspråk i form av 
insamlande av material. Som angetts i arbetets avgränsningar är tid en begränsande faktor. 
Författarna ansåg att insamlingen av material för att kunna besvara FF2 skull ta så mycket tid 
i anspråk att resultatet av de övriga forskningsfrågorna blivit lidande. Därför valdes att inte 
arbeta vidare med att få ett djupare svar på FF2 än den litteraturstudien, och i viss mån nyck-
eltalen från Scania, givit.  

Vad beträffar forskningsfrågorna visade sig den valda metoden vara ett bra tillvägagångssätt 
för att erhålla ett svar, med eventuellt undantag för FF2. Denna forskningsfråga kunde, som 
tidigare nämns, inte besvaras med hjälp av kvantitativa resultat på det sätt som var tänkt. 



KAPITEL 7: DISKUSSION 

 

99 

Detta skulle kunna bero på att författarna valt en kvalitativ metod för att erhålla ett kvantita-
tivt resultat. I efterhand kan det diskuteras om inte en kvantitativ metod borde ha valts för att 
söka få forskningsfrågan besvarad. Detta innebär emellertid inte att en kvantitativ metod 
säkert skulle ha givit ett annat resultat, eller att det resultat som erhållits skulle vara mer 
intressant. 

Bortfallet av ett företag kan också vara värt att kommentera. Detta företag var i samma stor-
leksklass som AstraZeneca och Scania, så trots bortfallet fanns representanter från små, 
medelstora och stora företag med i studien. Då författarna endast skulle ha fått tala med en 
person med kunskaper inom Lean på detta företag upplevs det inte som att bortfallet har lett 
till någon betydande minskning av studiens kvalitet eller generaliserbarhet. I samband med 
detta kan det vara värt att förtydliga att ingen utvärdering har gjorts gällande eventuella gene-
rella skillnader mellan hur företag av olika storleksklasser hanterar frågorna som behandlats i 
examensarbetet. Till detta hade ett långt större antal företag av respektive storleksklass behövt 
undersökas. Som konstaterats i kapitel 2.4 var syftet inte heller att undersöka sådana skillna-
der, utan att studien inte skulle bli vinklad att passa företag av en viss storlek. 

7.2.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två ämnen som beaktas vid forskning. Thurén (1991) menar att 
reliabiliteten ger uttryck för studiens tillförlitlighet; att mätningarna är korrekt utförda. Att 
mätningarna är rätt genomförda behöver dock inte betyda att de ger svar på det som skulle 
undersökas. Detta handlar istället om validitet. En modell med hög validitet ska inte ha några 
systematiska fel (Wallén 1996). Thurén (1991) belyser termerna med ett exempel om att 
människors intelligens på 1800-talet mättes genom deras huvudstorlek. Reliabiliteten på mät-
ningarna var säkerligen hög: skallarna mättes på ett korrekt sätt och korrekta jämförelser 
kunde göras mellan olika skallar. Dock vet vi nu att skallens storlek inte har något med intel-
ligensen att göra, och kan således konstatera att mätningarna var irrelevanta. Undersökningen 
saknade följaktligen validitet.  

Datainsamlingsfasen i denna studie utgörs av djupintervjuer med fyra företag där författarna 
anser sig ha fått en bra uppfattning av företagens verksamhet inom de aktuella områdena. I 
och med att denna datainsamling haft en hermeneutisk prägel, och all data som erhållits varit 
kvalitativ, är det emellertid inte helt säkert att de analyser och tolkningar som gjorts utifrån 
intervjuerna är fullständigt reliabla. När författarna har upplevt att det uppstått osäkerheter 
eller oklarheter vid tolkningar av vad som sagts har den aktuella personen dock kontaktats och 
ombetts förtydliga ämnet i fråga. Detta medför att reliabiliteten, den hermeneutiska karaktären 
till trots, bör vara relativt hög. En annan faktor som kan påverka reliabiliteten är hur urvalet 
av undersökningsobjekt har gjorts. I denna studie anser författarna sig ha fått en bra blandning 
av stora och små företag samtidigt som alla undersökta företag uppfyller de uppsatta kriteri-
erna om att arbeta aktivt med Lean och miljöaspekter. Det som skulle kunna påverka reliabi-
liteten negativt genom denna faktor är antalet företag som är begränsat till fyra. Vad beträffar 
validitet skulle det begränsade antalet företag kunna innebära en inskränkning i fråga om vali-
ditet. Författarna tror dock att detta uppvägs av att intervjuerna kompletteras av litteraturstu-
dien samt de fallstudier som däri även studerats. 

7.2.2 Felkällor 
Bergquist (2005) menar att intervjuer är ett bra sätt att samla inspiration för utvecklande av 
helt nya tjänster där det inte finns någon existerande praktik. Han påpekar också att de dock 
kan utgöra ett hinder, om den som analyserar materialet fastnar i det befintliga istället för att 
tänka ut nya möjligheter. Detta nämndes i samband med innovation av helt nya IT-lösningar, 
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men författarna bedömer att resonemanget är giltigt även för denna studie. Författarna anser 
att risken för att fastna i gamla tankespår minskas av att denna studie utförs av två personer. 
Idéer diskuteras fram med inslag av båda författarnas tankar. Genom att bygga på varandras 
tankebanor nås dessutom idéer som ingen av författarna hade kommit fram till på egen hand. 
Ytterligare en aspekt som har positiv inverkan är författarnas bakgrund som skiljer sig från 
varandra gällande inriktning på universitetsstudierna. Detta ger olika kunskaper och referens-
ramar vilket borde öka spridningen på tankegångar och därmed öka chansen att nya möjlig-
heter identifieras. 

En risk vid kvalitativa analyser är att okritiskt ta till sig informationen som respondenterna ger 
under intervjun och likställa denna med en sann bild av verkligheten. Detta fenomen kallas 
enligt Svenning (1997) för kronvittnessyndromet. Då intervjuserien i denna studie har som 
syfte att bland annat få inblick i företagens uppfattning och erfarenhet av ämnet kan syndro-
met delvis anses oproblematiskt. Detta då det intressanta är just respondenternas subjektiva 
uppfattning i frågan. Genom att intervjua flera företag och ofta även flera personer på samma 
företag fås också flera personers syn på området, vilka underlättar skapandet av en mer nyan-
serad verklighetsbild. Som ytterligare stöd för att inte ta respondenternas ord som sann verk-
lighetsbild finns litteraturstudien. Genom den kunskap som denna gett inom ämnet tror sig 
författarna ha möjlighet att ha en mer kritisk inställning till respondenternas svar. Risken för 
kronvittnessyndrom i analysen kan dock inte helt elimineras, även om ovanstående åtgärder 
syftar till att minimera risken för företeelsen.  

 

 



 

 

101 

88  GGrreeeenn  LLeeaann  
I detta kapitel presenteras Green Lean – den modell för integrering av arbete med Lean 
produktion och miljöaspekter som utarbetats i detta examensarbete utifrån de resonemang 
som förts i kapitel 5.  
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Som ett stöd för Sustainia vid implementering av Green Lean hos kunder, eller för företag 
som själva ämnar genomföra en sådan förändring, presenteras här en kortfattad guide för hur 
en implementeringsprocess för Green Lean skulle kunna se ut. Det ska påpekas att modellen 
inte är vetenskapligt verifierad och testad. Istället ska den ses som författarnas eget förslag, 
baserat på de undersökningar som gjorts i denna studie, på hur företag kan bedriva ett integre-
rat arbete med Lean och miljöaspekter. Guidens struktur bygger på en egen bearbetning av 
Övergång till Lean Production (Söderström 2007) och de fem grundprinciper för Lean som 
Womack och Jones (2003) presenterar i boken Lean Thinking. För mer information om 
implementering av Lean-projekt rekommenderas ovanstående två referenser, liksom Lean 
Manufacturing Implementation (Hobbs 2004) och Lean Production – Ett strukturerat bond-
förnuft, del 3 (Johansson et al. 2005).  

I denna guide benämns ett flertal verktyg och metoder utan närmare förklaring. För de läsare 
som inte är förtrogna med metoderna finns de kortfattat beskrivna i kapitel 3. För en mer 
utförlig beskrivning av respektive verktyg hänvisas till de referenser varifrån informationen 
om verktyget hämtats.  

Som Bicheno (2004) konstaterat gällande Lean är det genom implementering av konceptet 
som helhet som dess fulla potential kan nås. Genom att välja ut ett eller två verktyg åstadkoms 
med stor säkerhet inte tillnärmelsevis samma resultat. Det är naturligt att konstatera att 
detsamma sannolikt gäller för Green Lean, då denna i stora drag bygger på metoderna inom 
Lean. I detta kapitel refereras emellanåt till olika författare samtidigt som Green Lean nämns. 
Då konceptet och terminologin Green Lean uppkommit i detta arbete förstås att det inte är 
Green Lean som dessa författare åsyftat, utan Lean. Författarna till detta examensarbete har 
dock i förekommande fall ansett att resonemanget varit giltigt även för Green Lean, då denna 
till stor del tar sitt avstamp i traditionell Lean, och använt källorna enligt detta sätt. 

Denna guide till Green Lean ska inte uppfattas som ett färdigt universalkoncept som passar 
alla företag i den utformning som här presenteras. Guiden bör snarare ses som en grund ut-
ifrån vilken ett eget koncept, anpassat efter företagets förutsättningar, utarbetas. Grundtanken 
är dock att detta koncept ska använda Leans höga grad av konkretisering för att skapa ett tyd-
ligt och lättförståeligt arbetssätt som inkluderar såväl Lean som miljö. 

I enlighet med Pierce (2008) resonemang kan det generellt sägas att en viktig del av arbetet 
med Green Lean är att de olika arbetsgrupperna är tvärfunktionella. Vid olika Green Lean-
aktiviteter, som exempelvis 6S och VSM, bör således såväl personal med kompetens inom 
miljöområdet som inom flödes- och produktionsområdet involveras. 

Green Lean är någonting som påverkar hela organisationen och kan följaktligen inte ses som 
ett projekt i mängden. Det allra första ett företag som överväger att införa Green Lean bör 
göra är således att fundera över motiven till införandet. Varför ska vi införa Green Lean, vad 
är vårt mål med införandet, vad hoppas vi kunna åstadkomma med Green Lean, vilka 
förbättringar skulle vara mest värdefulla för oss och hur ska vi använda modellen på ett sätt 
som är fördelaktigt för just vårt företag? Är Green Lean över huvud taget en modell som 
passar för de övergripande motiv vi har med verksamheten? Genom att tänka igenom dylika 
frågor kan en grund fås för hur Green Lean bör användas i varje enskild organisation. 

I ett projekt av den omfattning som en övergång till Green Lean innebär, kommer det att 
krävas mycket arbete. Nedan ges exempel på hur detta arbete kan delas upp i olika faser och 
hur arbetsgången skulle kunna se ut, se även Figur 31: 
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• Förberedelse 
• Projektering 
• Definiera värde 
• Kartlägg nuläge och sätt upp mål 
• Skapa ett jämnt och grönt flöde 
• Inför ett dragande flöde 
• Överlämning 
• Kontinuerligt arbete (bedrivs parallellt med de fem sistnämnda faserna) 

 
Figur 31: Föreslagna faser vid implementering av Green Lean 

Innan införandeprocessen inleds bör företagets ledning lägga upp en plan för hur företaget ska 
hantera de personer som eventuellt blir överflödiga i och med övergången till Green Lean. 
Vad beträffar traditionell Lean är det vanligt att produktiviteten ökar i takt med företagets 
Lean-mognad. Det är därför ej otänkbart att även en ökande Green Lean-mognad medför en 
allt mer stigande produktivitet, vilket också kan komma att medföra en överkapacitet. I många 
fall kan det vara fördelaktigt att ta tillvara på dessa människors kompetens genom att flytta 
dem till andra delar av verksamheten som kanske fått ett ökat behov i och med övergången till 
Green Lean. Exempelvis kan den frigjorda arbetsstyrkan användas till att driva på 
implementeringsarbetet av Green Lean samt det tillhörande kontinuerliga arbetet för att 
därigenom accelerera transformationen. (Johansson et al. 2005) I de fall detta inte är möjligt 
kan dock företaget bli tvunget att besluta om en nedskärning av arbetsstyrkan för att öka 
lönsamheten. Om implementeringsgruppen förutser att Green Lean kommer leda till uppsäg-
ningar bör dessa göras innan själva arbetet med införandet av Green Lean påbörjas. Detta för 
att undvika att personalen förknippar Green Lean med en nedskärning av personalstyrkan. Om 
personalen upplever en sådan koppling kan det leda till att hela implementeringsprocessen 
avstannar. (Söderström 2007) 

8.1 Förberedelse 
Enligt Bergman och Klefsjö (2006) är ledningens engagemang en avgörande förutsättning för 
att lyckas med förändringsarbete, vilket också har påvisats av EPA (2007) och intervjuerna 
med AstraZeneca. Vid implementeringen av Green Lean är det således viktigt att företagets 
ledning ger sitt fullhjärtade stöd till arbetet och genom ord och handling uppvisar ett tydligt 
intresse och aktivt engagemang. För att visa intresse är det ytterst viktigt att ledningen åter-
kommande efterfrågar förändringarna på exempelvis möten, veckobrev och i samtal. Ett vik-
tigt första steg i införandeprocessen är således att utbilda flera högre chefer för att säkerställa 
att dessa får djupare förståelse för exempelvis 

• motiven till införandet 
• kopplingen mellan Lean och miljöarbete 
• hur styrkorna med dessa kan användas för att komplettera varandra inom Green Lean 
• vilka synergieffekter detta kan ge upphov till 
• vilka kostnadsmässiga fördelar som finns 
• vilka miljömässiga fördelar som finns 
• vikten av ledningens engagemang 
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Eftersom inställningen från ledningen är så betydande är absolut acceptans av alla chefer en 
förutsättning för att lyckas med implementeringen. Enligt Johansson et al. (2005) är det inte 
ovanligt att det finns en viss andel chefer som motsätter sig en förändring av verksamheten. 
Ofta rör detta sig om chefer på mellanchefsnivå som är oroliga för att bli av med befogenheter 
och mandat. Om någon ur ledningen visar tecken på tvekan eller motstånd kan det medföra att 
hela implementeringen misslyckas, även om det bara är ett fåtal personer i ledande befattning 
som det gäller. Därför är det viktigt att all eventuell tvekan läggs åt sidan och ersätts av krea-
tivitet för att klara av kommande utmaningar. Johansson et al. (2005) menar att det är mycket 
viktigt att hantera de ”bromsklossar” som motsätter sig en eventuell förändring. Enligt 
Söderström (2007) bör de chefer som inte vill eller klarar av att ändra på sig få andra arbets-
uppgifter eller bytas ut. 

En fråga som bör diskuteras är vad företaget ska kalla den nya arbetsmetoden. Å ena sidan 
kan det vara bra att använda ett känt namn, om de anställda exempelvis genom bekanta eller 
affärskollegor har hört talas om denna arbetsfilosofi och fått en positiv uppfattning om den. Å 
andra sidan kan brukandet av en existerande benämning resultera i att personalen upplever 
denna nya arbetsmetod som ”ännu ett projekt i mängden”. För att få medarbetarna att enga-
gera sig för arbetet med Green Lean kan det i dessa fall vara en god idé att inte använda ut-
trycket Green Lean eller något annat uttryck som kan kopplas till en akademisk eller kommer-
siell modell. Att de miljömässiga fördelarna kommuniceras ut kan förvisso bidra till att stävja 
denna mentalitet, men för att ytterligare minska risken för en sådan uppkomst skulle det 
kunna vara bra att benämna Green Lean som företagets arbetssätt. Till exempel skulle företa-
get addVenture kunna kalla arbetet för ”The addVenture way” eller så skulle företaget Möblia 
kunna kalla det för ”Möblia-filosofin”. En sådan benämning skulle också understryka vad 
som sagts tidigare i detta kapitel; att Green Lean inte är ett projekt utan ett övergripande 
arbetssätt som påverkar hela organisationen. Av den anledningen är det också viktigt att 
Green Lean anpassas så att det inte kommer i konflikt med de processer, projekt och metoder 
som finns i organisationen. Istället bör Green Lean och existerande system anpassas till att 
stödja varandra. 

8.2 Projektering 
Ett första steg i projekteringsfasen, där grunden till implementeringen planeras och läggs ut, 
är att utse en projektledare. Enligt Johansson et al. (2005) är det viktigt att hitta en person 
som har förmåga att driva förändringar, utbilda och entusiasmera övriga medarbetare, samt 
göra det yttersta i syfte att reducera slöseri och förbättra företagets miljöprestation. De menar 
att det är just dessa personliga egenskaper som är de viktigaste, medan faktiska kunskaper kan 
införskaffas via litteratur, studiebesök, externa utbildningar etc. (Johansson et al. 2005) 

Innan implementeringen inleds bör den noggrant förberedas och planeras. Ett sätt att hantera 
detta på är genom att skapa en implementeringsgrupp. I enlighet med Hobbs (2004) bör 
denna grupp bland annat bestå av delar av företagets ledning, då det är viktigt att dessa är 
involverade i förändringarna och ser till att implementeringen följer företagets strategiska 
vision. Målet med implementeringen är att Green Lean slutligen ska bli en naturlig del av 
verksamheten och företagskulturen. För att säkerställa detta, och se till att projektet inte blir 
en ”sidovagn” eller något som ses som ”bara ett projekt i mängden”, är det vidare viktigt att 
gruppen är tvärfunktionell och innehåller minst en chef från företagets samtliga avdelningar, 
särskilt från varje produktionsområde och nyckelområden som miljö, kvalitet, personal, 
inköp, planering, produktionsteknik och beredning. Gruppen bör ledas av projektledaren. 
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Innan denna grupp påbörjar sitt arbete bör de genomgå en djupgående utbildning inom Green 
Lean. Denna bör ha samma innehåll som utbildningen för företagets ledning, men även inne-
håller specifika detaljer om hur arbetet med Green Lean och de olika verktygen går till, samt 
vikten av att arbeta in en Green Lean-kultur. Ett annat viktigt inslag i denna fas är att planera 
utbildningen för olika parter; dels för personer i nyckelpositioner, det vill säga de som ska 
leda enskilda Green Lean-områden, och dels för personalen på företagets olika avdelningar. 
Utbildningen för personerna i nyckelpositioner bör vara mer djupgående och även innehålla 
praktiska inslag, medan personalen bör få en kortare information om filosofierna i Green Lean 
samt om företagets genomförandeplan. I samtliga utbildningar bör kopplingen mellan Lean 
och miljöarbete tydligt belysas, samt hur dessa har integrerats till Green Lean. Vidare bör en 
allmän miljöutbildning integreras som en naturlig del i Green Lean utbildningen. (Söderström 
2007) 

För att lyckas med övergången är det av största vikt att de anställda är införstådda med och 
står bakom beslutet. Det nya Green Lean-systemet måste förankras i företagskulturen. Hur 
detta görs skiljer sig naturligtvis mellan olika organisationer, men nyckeln till ett lyckat för-
ändringsarbete ligger enligt Alfredson (2008) i kommunikation. Alfredson (2008) har lång 
erfarenhet av förändringsarbete inom organisationer, och menar följande. För att öka 
acceptansen för kommande förändringar och för ett införande av Green Lean kan det i 
samband med utbildningarna vara bra att hålla samtal med personalen. I dessa förs 
diskussioner om dels det gamla systemet och dels det kommande. Under dessa får personal 
och ledning ge sin syn på vad som fungerat bra respektive mindre bra med det gamla systemet 
samt ventilera de frågor och eventuella farhågor de har inför förändringen. Vidare får 
ledningen förklara varför företaget valt att gå över till en Green Lean-filosofi, och vad detta 
skulle kunna innebära för problem och möjligheter i framtiden.  

Lean används ofta för att öka företags produktivitet. Detta kan vara ett måste för företagets 
fortsatta överlevnad, men skulle också kunna vara ett sätt för företagsledningen att skapa vinst 
åt företaget och dess ägare. I det första fallet kan det vara lätt att motivera övergången till 
Lean, medan det andra fallet kan innebära svårigheter för personalen att motiveras. Med 
Green Lean utökas emellertid motivbilden till övergången till att även inkludera miljömässiga 
skäl. Som bland annat Sundin (2005) påpekat är ett gott miljöarbete en bra motivationsfaktor 
för personalen på ett företag. Det är således rimligt att anta att Green Leans potentiellt 
positiva miljöegenskaper gör det lättare att skapa acceptans för filosofin ute i företaget. En 
målbild bör tas fram där motiven bakom införandet och de övergripande målen med Green 
Lean presenteras. Dessa mål och motiv kan skilja sig åt mellan olika företag och kan primärt 
röra sig om allt från att minska ledtiderna till att förbättra miljöprestandan. Hur målen och 
motiven än ser ut, bör emellertid Green Leans miljökoppling tydliggöras för att stärka 
motivationen till övergången bland personalen.  

De steg som hittills presenterats är en start på arbetet med att förändra företagskulturen mot 
en flödesorienterad och miljöanpassad, eller ”grön”, sådan. I fortsättningen kommer den mer 
målande termen grön att används för att åsyfta en miljömässigt anpassad egenskap. Acceptans 
hos personalen är en förutsättning för att nå framgång med ett projekt av denna omfattning. 
Därför bör en förändring av företagskulturen mot Green Lean vara något som fokuseras 
kontinuerligt (se mer i avsnitt 8.8). Då personalens engagemang är avgörande för framgången 
av det fortsatta arbetet kan det dock vara bra att just kulturförändringen fokuseras extra 
mycket i de inledande faserna av projektet. Utöver de föregående stegen bör ledningen såle-
des aktivt arbeta för och uppmuntra en sådan omställning genom att visa sitt intresse för för-
ändringen.  
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Implementeringsgruppen kommer att ha ansvar för planering och utrullning av Green Lean. 
Exakt hur detta arbete kommer att se ut, och vad detta konkret kommer att mynna ut i, går inte 
att på förhand definiera i denna guide, utan beror helt och hållet på det aktuella företagets för-
utsättningar. Ett antal moment bör emellertid alltid finnas med. Till att börja med bör gruppen 
utveckla en strategi för arbetet med Green Lean som är anpassad efter företagets över-
gripande strategi och mål, och som stöder eventuella inarbetade system och arbetssätt. I sam-
band med detta bör även genomförandet av strategin planeras av gruppen (Söderström 2007). 
Utan en sådan genomförandeplan är risken för misslyckande eller suboptimering stor. I 
genomförandeplanen bör ingå att bestämma (Johansson et al. 2005): 

• Vad som ska göras 
• Vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna 
• När det ska vara klart 

I denna fas bör företaget även begrunda hur ett eventuellt miljöledningssystem (MLS) ska 
fungera i verksamheten och tillsammans med Green Lean. Ett bra sätt skulle kunna vara att, 
som Haldex, inkludera ISO 14001 som en del i Green Lean. Som Ammenberg och Sundin 
(2005) konstaterar riskerar dock traditionella MLS att leda till ett arbete som inte fokuserar på 
de viktigaste miljömässiga aspekterna. Därför föreslås att företaget utvecklar ett POEMS som 
är anpassat efter arbetet med Green Lean samt inkluderas däri. I ett POEMS integreras företa-
gets miljöarbete med dess rutiner och strategier. Fokus läggs på att ständigt förbättra produk-
ters ekonomiska och miljömässiga effektivitet utifrån ett livscykelperspektiv. Ett POEMS kan 
antingen baseras på ett existerande MLS eller utvecklas separat. (Ammenberg & Sundin 
2005) 

Wikner (2006) menar att flera undersökningar pekar på att alla fördelar med Lean sällan kan 
realiseras om arbetet inte integreras med ett affärssystem. Därför är det viktigt att imple-
menteringsgruppen, i samråd med berörda avdelningar, utreder huruvida det nuvarande pro-
duktionsstödjande affärssystemet kommer att fungera väl tillsammans med Green Lean och 
ett dragande flöde. Om så inte är fallet bör gruppen arbeta med att finna ett nytt affärssystem 
som passar väl in med ett dragande flöde och som kan integreras i arbetet. 

I implementeringsstrategin bör frågor finnas med om hur införandet ska gå till. Ibland kan det 
vara bra att börja med pilotprojekt, till exempel att implementera Green Lean på en eller två 
avdelningar eller inom en enstaka produktgrupp. Förutom att en fullständig och samtidig 
implementering kan vara riskfylld, är risken för motstånd från personalen mindre vid pilot-
projekt då de anställda vet att projektet troligen inte kommer att fullföljas vid ett mindre 
lyckat pilotprojekt. I detta arbete är det viktigt att aktivt befinna sig på plats i verksamheten 
och inte tro att detta är något som går att lösa från kontoret. Ett lyckat pilotprojekt kan även 
utgöra ett gott exempel för den fortsatta implementeringen och därmed bidra till att öka moti-
vationen och förändringsbenägenheten hos de anställda. Med bakgrund av detta bör val av 
eventuella pilotprojekt baseras på två aspekter: 

1. Hur stor potential har projektet att lyckas? Ett pilotprojekt som inte ger ett positivt 
resultat uppmuntrar inte till fortsatt eller utökad användning. Genom att på detta sätt 
öva upp färdigheterna på ett enklare projekt ökar också chanserna att senare lyckas 
med de svårare projekten. 

2. Hur många människor kommer att ta inspiration av detta projekt? Ett pilotprojekt som 
många i personalen ser och inspireras av väcker större nyfikenhet och vilja att själva 
prova på. 
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Sammanfattningsvis bör således ett projekt som berör många och har stor potential att lyckas 
väljas som pilotprojekt. Det kan dock finnas företag där ett sådant användande av pilotprojekt 
inte passar, utan där det är bättre att implementeringen sker genomgående i hela företaget 
(Söderström 2007).  

Enligt resonemang alldeles i början av implementeringsguiden är det troligt att Green Lean 
fungerar bäst i sin helhet och inte genom att plocka ut ett enstaka verktyg. Det är därför vik-
tigt att ett eventuellt pilotprojekt inte består i att införa ett enskilt verktyg av filosofin. En risk 
med ett sådant förfarande är att det skulle kunna leda till mindre bra resultat och skapa ett 
motstånd mot, och dålig inställning till Green Lean från såväl ledning som personal. Det är 
emellertid viktigt att poängtera att företag har olika förutsättningar, och att denna guide där-
med inte ska ses som en universallösning på hur Green Lean och sättet det implementeras på 
bör se ut. Istället är det en fråga om att filosofin anpassas så att det passar de förutsättningar 
som råder i det aktuella företaget. 

8.3 Definiera värde 
En grundsten i Green Lean är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter utifrån ett kund-
perspektiv för att på så sätt minimera kostnader, öka kundvärde och reducera miljöpåverkan. 
Som Womack och Jones (2003) påpekar är en förutsättning för att göra detta att först ha defi-
nierat vad som egentligen är värde utifrån slutkundens perspektiv. För att kunna identifiera de 
operationer som tillför produkten värde och vilka som inte gör det måste företaget klart defi-
niera vem kunden är. Därefter läggs fokus på att fastställa slutkundens definition av värde. 
Detta kan göras genom att gå igenom vilka produktegenskaper som är kvalificerande (egen-
skaper som måste uppfyllas för att vara aktuell som leverantör) och vilka som är ordervin-
nande (egenskaper som särskiljer en leverantör från dess konkurrenter) (Hill 2000). Definiera 
värdet utifrån en viss produkt som möter kundens behov vid ett givet pris och en given tid. 
Här är det viktigt att lämna alla gamla föreställningar bakom sig och förutsättningslöst, obero-
ende av hur produkten sett ut förut, försöka definiera vad kunden verkligen vill ha. Värdet kan 
definieras i termer som beskriver kundens förväntningar på produkten, vilka klassiskt sett 
innehåller egenskaper som kvalitet, pris, flexibilitet och leveranssäkerhet (Söderström 2007). 
Därefter kan dessa brytas ner på olika sätt, exempelvis skulle kvalitet kunna brytas ner till 
egenskaper och prestanda. (Womack & Jones 2003) 

Det är emellertid viktigt att poängtera att det numera ofta inte är enbart de klassiska egenska-
perna som utgör kundvärde. Idag har samhällsvärdet, kanske framförallt ett positivt miljöar-
bete, allt mer kommit att inkluderas i de egenskaper som kunden efterfrågar, och utgör således 
en del av kundvärdet. Detta innebär vidare att företagets miljöarbete i form av Green Lean 
kan användas som ett konkurrensmedel samt i marknadsföringssyfte. I detta läge bör före-
taget följaktligen även identifiera vilken funktion miljöarbetet fyller eller skulle kunna fylla i 
verksamheten. Här är det viktigt att tänka på att miljöarbetet, i så stor utsträckning som möj-
ligt, bör vara proaktivt och värdeskapande, och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. 

8.4 Kartlägg nuläge och sätt upp mål 
För att kunna arbeta vidare med implementeringen av Green Lean, och i framtiden kunna 
mäta hur arbetet har utvecklats, är det viktigt att mäta hur nulägessituationen ser ut. En sådan 
mätning bidrar även till att ge kunskap om vad som fungerar bra och var de stora förbättrings-
potentialerna finns (Söderström 2007). Det gäller att i detta läge se verksamheten ur ett hel-
hetsperspektiv, och inkludera såväl ett produktivitetsmässigt som ett miljömässigt perspektiv. 
För att minska risken för att en viss form av slöseri förbises är det viktigt att de grupper som 
utför de olika mätningarna är tvärfunktionella och innehåller medlemmar med erfarenhet och 
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expertis inom såväl produktion, logistik och effektivisering som inom miljöarbete. Nedan ges 
förslag på hur en kartläggning av nulägessituationen och uppsättning av mål kan gå till. 

I kartläggningen av nulägessituationen kan det vara bra att utföra en OEE-mätning (TAK) 
för att ta reda på var eventuella effektivitetsförluster inom produktionen finns. Utöver detta 
bör även klassiska lönsamhetsrelaterade nyckeltal som exempelvis lageromsättningshastig-
het, leveranssäkerhet, servicegrad, produktivitet, logistikkostnader, spill och omarbete mätas. 
I kapitel 3.3.3. konstaterades att det finns en risk för suboptimering om fokus endast läggs på 
produktionsverksamheten. Synfältet bör således vidgas och utföras på större delar av livscy-
keln. Därför bör det undersökas vilka faktorer som är kritiska för företagets framgång ur ett 
livscykelperspektiv. Mätningen av nyckeltal bör följaktligen inkludera relevanta nyckeltal ur 
hela livscykeln. Detta har potential att öka chanserna för att verksamheten ses ur ett 
helhetsperspektiv, vilket i sin tur ökar chanserna för att fokus gällande exempelvis 
förbättringsåtgärder läggs på rätt områden. Exempel på nyckeltal som kan inkluderas är 
(Pierce 2008, EPA 2007) 

• Förbrukning av material 
• Förbrukning av energi 
• Förbrukning av vatten 
• Användning av farliga kemikalier 
• Farligt avfall 
• Fast avfall 
• Utsläpp till luften 
• Utsläpp till vatten 
• Icke-produkt output 
• Påverkan från produktens användningsfas 
• Påverkan från produktens end of life-fas (EoL-fas) 

Det är även viktigt att kartlägga värdeflödet för att få kunskap om var och när värde tillförs 
en viss produkt och var slöseri uppstår (Johansson et al. 2005). I denna fas bör en miljöanpas-
sad värdeflödeskartläggning (VSM) genomföras och därefter en mer ingående processkart-
läggning (HPM) i de processer där de mest intressanta förbättringspotentialerna identifieras 
(EPA 2007). Detta då en processkartläggning konstaterats vara lämplig vid analys av potenti-
ella problemorsaker. 

I denna fas görs även en undersökning av företagets miljöpåverkan, såväl inom produktionen 
som i övriga delar. Detta dels för att veta hur företagets miljöpåverkan ser ut i nuläget, och 
dels för att veta i vilka processer de största förbättringspotentialerna finns. För att undersöka 
miljöpåverkan och komma till förbättringsförslag finns ett antal metoder tillgängliga som 
kräver olika mycket tid och resurser i anspråk. Tre metoder för dessa ändamål presenteras 
nedan: livscykelanalys, miljöeffektsanalys och aktiv/passiv-klassificering. Det ska poängteras 
att dessa metoder i regel utgår från analys av enskilda produkter. För företag med flera 
produkter kan företagets totala miljöpåverkan således sällan estimeras genom en enskild 
analys. 

Vid en jämförelse av de tre metoderna inses lätt att de kan användas för något olika ändamål; 
vissa är exempelvis mer lämpliga vid förbättringsarbete medan andra ger en mer tillförlitlig 
bild av en produkts miljöpåverkan. Vilken eller vilka metoder som det enskilda företaget 
väljer att använda sig av beror på vad de bedömt lämplig för att uppnå de mål de har satt upp 
för Green Lean. Värt att tänka på kan dock vara fördelen av ett processynsätt i analysen, i 
enlighet av diskussionen som fördes i kapitel 5.5.9. På så sätt kan det tydliggöras vilken 
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miljöpåverkan respektive del av processen har. Företaget kan följaktligen lättare vidta 
åtgärder så att de anställda förstår hur respektive aktivitet påverkar miljön, samtidigt som det 
blir lättare att identifiera tydliga och enkla miljömässiga förbättringar i det dagliga arbetet. 
Genom att ha ett livscykelperspektiv i värdeflödes- och processkartläggningarna kan områden 
med stor miljömässig förbättringspotential identifieras, varpå insatta resurser kan 
koncentreras där de ger mest resultat. På så sätt kan ekonomiska besparingar uppnås genom 
att reduktionen av företa gets totala miljöpåverkan sker på ett effektivt sätt samt att 
miljömässigt slöseri upptäckas och elimineras. 

Den metod som är mest komplett för bedömning av ett företags miljöpåverkan är en 
livscykelanalys (LCA) som bygger på kvantitativ data. Att utföra en LCA är vanligtvis en 
komplicerad process som kräver expertkunskap. Metoden tar således mycket tid och resurser i 
anspråk, men ger å andra sidan en ordentlig grund för att fatta beslut. Om en fullständig 
livscykelanalys upplevs vara för omfattande kan dock en förenklad sådan utföras (Guinée 
1992). Då en LCA kräver kvantitativa data är den lämplig att använda vid utvärdering av 
existerande produkters miljöpåverkan. Vid utveckling av nya produkter finns emellertid sällan 
kvantitativa data tillgängliga, varför metoden inte är lämplig vid miljöanpassning av 
produkter och vid utvecklandet av nya produkter. (Lindahl et al. 2000)  

En metod som däremot är utformad för miljöanpassning av produkter är miljöeffektsanalys 
(EEA). EEA kan också användas för att redan i produktutvecklingsprocessen identifiera 
potentiella miljörisker och förbättringsmöjligheter. En fördel med denna metod är att den inte 
kräver kvantitativ data utan bygger på kvalitativ input i form av bedömningar från personerna 
i arbetsgruppen. Som en följd av detta finns dock en risk för att analysen blir subjektiv eller 
felvisande om arbetet inte utförs korrekt. Metoden ger vidare ett bra underlag för risk-
bedömning. (Lindahl et al. 2000) 

Om företaget önskar använda en enkel metod som kräver minimalt med tid och resurser kan 
en bedömning enligt aktiva eller passiva produkter göras. Klassificeringen ger inget svar på 
hur miljöpåverkan för en enskild produkt egentligen ser ut, men ger en fingervisning om i 
vilken del av livscykeln produkten har sin största miljöpåverkan. Metoden kan således hjälpa 
företaget att se var resurser och åtgärder bör läggas. (Lindahl 2000) 

Som konstaterats ger LCA, EEA och en aktiv/passiv-klassificering inte enbart ger en upp-
skattning av nuläget, utan syftar till att utarbeta åtgärdsförslag för att förbättra miljöprestan-
dan. Metoderna används således inte bara för att kartlägga nuläget och sätta upp mål, ämnen 
som detta steg i Green Lean-implementeringen främst ämnar behandla, utan syftar även till att 
nå förbättring. 

En viktig del i nulägeskartläggningen är även att lista de lagar och krav som företaget lyder 
under. Detta bidrar till ett proaktivt förhållningssätt inför frågor relaterade till uppfyllandet av 
lagkrav och förordningar. I arbetet med kontinuerliga förbättringar finns det ett behov av att 
säkerställa att processförändringar inte medför lagmässiga överträdelser, varför en sådan här 
sammanställning kan vara praktisk att ha tillhands. Att ha kontroll på lagar och regleringar 
kan även minska risken för lagmässiga restriktioner genom att företaget exempelvis lättare 
kan förutse behoven av tillstånd och därmed undvika oväntade förseningar. (Tice et al. 2005) 

En riskanalys bör alltid utföras för att minska risken för oförutsedda konsekvenser, exempel-
vis miljömässiga, av verksamheten. Denna analys kan med fördel göras i samband med nulä-
gesanalysen, eftersom aktiviteter som genomförs i denna kan ligga till grund för riskanalysen. 



KAPITEL 8: GREEN LEAN 

 

110 

Det finns många alternativ för hur en riskanalys kan utföras, och här ges förslag på tre olika 
utgångspunkter som kan användas:  

• En processkartläggning kan vara en bra utgångspunkt för riskanalys. Processerna är 
genom denna kartläggning nedbrutna till mer hanterbara moment vilka bör lämpa sig 
väl för identifiering av olika risker.  

• Om företaget har valt att göra en livscykelanalys för att bedöma sin miljöpåverkan kan 
denna även användas som utgångspunkt för en riskanalys.  

• En metod som mer explicit identifierar risker är miljöeffektsanalys. Att utföra en risk-
analys genom att göra miljöeffektsanalyser på företagets produkter är således ett alter-
nativ.  

Gemensamt för alla de nämnda riskanalysmetoderna kan sägas vara att verksamheten ska 
brytas ned till en sådan nivå som möjliggör identifiering av risker i de olika momenten. 

Efter att ha mätt nulägessituationen, påbörjas arbetet med att fastställa vad de detaljerade 
målen med implementeringen ska vara för att sedan kunna optimera verksamheten 
(Söderström 2007). Dessa mål uttrycks i nyckeltal, OEE-tal och en kartläggning av hur ett 
optimalt värdeflöde skulle se ut. Slutresultatet bör vara en optimering av verksamheten som 
helhet så att suboptimeringar undviks. De mål som tas fram kan med fördel vara uppdelade i 
olika etapper, så att företaget vid särskilda tillfällen kan stämma av och se om den uppställda 
planen efterlevs. En god idé är också att kort efter att införandet försöka visa på resultat och 
fördelar som uppnåtts. På detta sätt känner alla anställda att deras ansträngningar bidragit till 
någonting positivt och att arbetet de gör märks och uppskattas, vilket uppmuntrar till vidare 
arbete. På så vis känner de sig också delaktiga och kan ta till sig det nya arbetssättet och se det 
som sitt eget. 

8.5 Skapa ett jämnt och grönt flöde 
För att uppnå de mål som fastställts i föregående fas bör företaget ta fram en handlingsplan. 
Denna ska stödja den övergripande strategin för införandet av Green Lean, samt den genom-
förandeplan som togs fram i en tidigare fas. Planen går ut på att få de värdeskapande stegen 
att kunna flyta i ett jämnt flöde utan köer eller onödiga avbrott. En stor del i detta är att gå 
från massproduktion till produktion av små partier, idealt i storlek av en produkt, så kallat 
enstycksflöde (Womack & Jones 2003). 

I denna fas tar företaget även fram en plan för hur de ska uppnå de uppsatta målen och det 
optimala värdeflödet. Förändringar i utformningen av flödet kan komma att medföra nya för-
utsättningar. Därför bör företaget se över vad som tillverkas av företaget självt och vad som 
kan läggas ut på entreprenad. Vissa jobb som tidigare outsourcats kan kanske med fördel tas 
hem, medan andra, som inte passar in i det nya flödet, kan läggas ut på entreprenad. 
(Söderström 2007) 

Företaget bör även se över sin inköpsprocess, och undersöka om det går att inkludera miljö-
mässiga kriterier och att ha ett livscykelperspektiv vid bedömning av framtida och befintliga 
leverantörer. Livscykelperspektivet på inköp innebär vidare att enbart låga inköpspriser inte 
ska eftersträvas, utan att den totala livscykelkostnaden ska beaktas.  

För att möjliggöra en förbättring av flödet bör företaget arbeta med att ta fram takttid, och 
eventuellt ta fram en ny fabrikslayout (Söderström 2007). Som ett stöd för framtagandet av 
ny layout kan till exempel Systematic Planning of Manufacturing Cells, en metod för att 
optimera produktflödet genom fabriken, användas (se Hales & Andersen (2002) för mer 
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information om denna metod). Enligt Söderström (2007) är det emellertid viktigt att även ta 
hänsyn till takttiden i detta arbete. Operationer som tar kortare tid än takttiden kan ofta kom-
bineras med andra operationer, medan operationer som tar längre tid än takttiden behöver 
delas upp. 

Efter att en eventuell ny layout tagits fram bör företaget börja eliminera slöseri. Ett grund-
läggande verktyg för detta är 6S. Detta möjliggör för företaget att identifiera ekonomiska, 
flödesmässiga och miljömässiga slöserier. Det utgör en bra grund att bygga vidare Green 
Lean-arbetet på. För att minska risken för oupptäckta slöserier bör även personal med kom-
petens i miljöfrågor involveras i detta arbete. 

En viktig förutsättning för att kunna skapa ett jämnt och grönt flöde är att ta med leveran-
törerna i arbetet. På vilket sätt leverantörerna involveras beror helt och hållet på den strategi 
som implementeringsgruppen tagit fram. En stor fråga är huruvida företaget väljer att använda 
ett kanban-system externt ut mot leverantörerna. Eftersom kanban externt ut mot leverantö-
rerna kan komma att kräva mycket planerings- och optimeringsarbete för att inte leda till ökad 
miljöpåverkan och höga transportkostnader, kan företagen av denna anledning välja ett annat 
system. I dessa fall kan det vara bra att använda sig av ett EDI-system, som ger ungefär 
samma resultat som kanban, men där leverantören får stor kännedom om företagets behov. Ett 
sådant system medför därför att de lättare kan planera leveranserna bättre och undvika 
expresskörningar. Fördelen med att använda kanban istället för enbart EDI är att ett jämnare 
flöde av material och produkter erhålls. Ett annat sätt är att använda sig av ett VMI-, eller 
TPL-system som i princip ger samma resultat som ett kanban-system men med större möjlig-
het för leverantören eller tredjepartslogistikern att planera in leveranserna (van Weele 2005, 
Oskarsson et al. 2006, Dolcemascolo 2006). Vilket system som än väljs så måste leverantö-
rerna på något sätt involveras eftersom de måste leverera material och komponenter så att det 
stöder systemets kortaste takttid. Det är även viktigt att informationsflödet struktureras så att 
den nödvändiga informationen kommer leverantörerna tillhanda. För att uppnå detta krävs en 
välfungerande tvåvägskommunikation mellan företaget och leverantören så att bådas produk-
tionsprocesser kan producera vad som behövs nedströms i den takt som bestämts. (Söderström 
2007) 

Vilka olika verktyg som bör användas för att stöda och upprätthålla det jämna flödet beror 
helt på det enskilda företagets förutsättningar. Verktyg som ofta är mycket viktiga för att 
lyckas med implementeringen av Lean är TPM och SMED. Dessa används för att minska 
risken för oplanerade stopp orsakade av oförutsedda störningar (Liker 2004) respektive 
förkorta ledtiderna (Shingo 1985).  

Som tidigare konstaterats bör Green Lean ha ett livscykelperspektiv och fokusera på att 
optimera verksamheten ur ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimeringar. Utöver 
att, som tidigare nämnts, medföra kostnadsbesparingar kan ett sådant perspektiv innebära 
möjligheter till produktivitetsförbättringar och att nya affärsmöjligheter upptäcks. I nedanstå-
ende två stycken ges exempel på hur företaget kan åstadkomma detta. 

Som ett led i arbetet med att skapa ett jämnt och grönt flöde kan företaget även studera sin 
produktutvecklingsprocess för att försöka få en mer miljömässig design. Förutom miljömäs-
siga fördelar kan detta även medföra flödesmässiga sådana. Företaget skulle exempelvis 
kunna införa en integrerad Design for Assembly och Design for Disassembly (DfD/DfA). 
Dessa båda design for-metoder bygger i stort sett på samma grunder och har potential att leda 
till en billigare, snabbare och enklare tillverkning och montering, samt lägre framtida kostna-
der för underhåll. Dessutom är de en viktig del i utvecklingen av miljömässigt hållbara pro-
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dukter. Alternativt kan företaget införa en annan DfX-metod då flera av dessa metoder stöder 
varandra. Ibland kan emellertid vissa konflikter uppstå. Exempelvis kan teorierna inom 
Design for Assembly och Design for Remanufacturing i vissa fall gå emot varandra. Med 
bakgrund av detta kan påpekas att metoden eller metoderna bör väljas så att de passar var-
andra och stöder företagets övergripande arbete. 

Ett verktyg som kan vara användbart vid miljöanpassning av produkter är ekostrategihjulet. 
Denna metod ger förslag på vad företag kan tänka på vid miljöanpassning av produkten i dess 
i olika livscykelsteg; exempelvis att en minskning av mängden material, ökad produkt-
livslängd eller en förbättrad resthantering kan vara sätt att nå minskad miljöpåverkan (Brezet 
& van Hemel 1997, Ammenberg 2004). Metoden kan således ge inspiration till åtgärder som 
förbättrar produktens miljöprestanda. Ekostrategihjulet kan användas själv eller i kombination 
med exempelvis EEA för att ge inspiration till hur en viss produkt kan miljöanpassas. 

För vissa företag kan en övergång till att sälja funktion istället för produkt, så kallad 
Functional Sales, vara ett alternativ som bör övervägas. Beroende på hur kundvärdet definie-
rats tidigare i implementeringsprocessen kan detta vara ett sätt att öka värdet för kunden sam-
tidigt som ett miljömässigt livscykelperspektiv kan tas i beaktande (Lindahl & Ölundh 2001). 
På så sätt får företaget en större möjlighet till kontroll över en vidare del av produktens värde-
kedja, dess användande och kundernas behov (Sundin 2005). Därmed kan det bli lättare att 
planera och bibehålla ett jämnt flöde och öka företagets intäkter. Samtidigt kan det även bidra 
till att förändra kundens köpbeteende och ge en mer miljöanpassad tjänst som stödjer vägen 
mot ett hållbart samhälle (Lindahl & Ölundh 2001).  

Grundförutsättningar för att erhålla de produktions- och miljömässiga fördelarna med Green 
Lean är ökad kvalitet, minskad variation och ständiga förbättringar. Genom att införa stan-
dardiserade arbetssätt läggs en bra grund för att flödet ska fungera. Detta innebär att en 
arbetsuppgift alltid ska utföras på samma ”bästa” sätt, hela tiden, och att personliga lösningar 
inte är tillåtna. Detta innebär att sättet som en operation utförs på hela tiden är väl genom-
tänkta och att risken för genvägar och därmed olyckor minskas. Däremot behöver detta inte 
betyda att personalen inte har något inflytande över sitt arbete och att detta inte kan utvecklas. 
Genom att även arbeta med Kaizen och ständiga förbättringar kan operatörerna bidra till att 
rutinerna fortlöpande förbättras (Söderström 2007). När förbättringar diskuteras är det emel-
lertid viktigt att personal med kunskaper i miljöfrågor involveras för att säkerställa att de 
standardiserade arbetssätten blir utformade så att de är fördelaktiga ur miljömässig synvinkel. 
För att bygga vidare på detta arbete är det även bra om en felsäkring av processen införs. 
Detta kan till exempel ske genom att någon form av Poka Yoke installeras.  

Det sista steget i skapandet av ett jämnt och grönt flöde är att övergå till produktion i små 
partier, idealt till enstycksflöde. En förutsättning för detta är emellertid att ställtiderna är 
korta eftersom produktion i små partier leder till flera ställ. Vidare bör företaget arbeta med 
att jämna ut produktionen. Detta kan göras genom Heijunka, som innebär att produktionen 
jämnas med avseende på både volym och produktmix. Istället för att tillverka längre serier 
fördelas det totala antalet kundorder under en viss period så att samma produktmix tillverkas 
varje dag under perioden. (Liker 2004) 

8.6 Inför ett dragande flöde  
I denna fas implementerar företaget den interna flödesstrategi som implementeringsgruppen 
beslutat om i projekteringsfasen. Målet är att arbeta efter ett dragande flöde istället för att 
tillverka efter prognoser. Ingenting bör produceras såvida den efterföljande delen i föräd-
lingskedjan inte efterfrågar det. På detta sätt undviks överproduktion då det är den verkliga 
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efterfrågan från kund som styr hur mycket som tillverkas (Womack & Jones 2003). Som stöd 
för detta används ofta ett mer eller mindre avancerat kanban-system, med kort, binge eller 
fasta beställningspunkter. Det kan även vara så att företaget väljer ett annat sätt att kontrollera 
flödet. Det viktiga är dock att flödet har ett dragande tänkande och en förutsägbar produk-
tionstakt. (Söderström 2007) 

I takt med att Green Lean-arbetet, med ett grönt, jämnt och dragande flöde, blir en allt mer 
naturlig del av det dagliga arbetet och fungerar mer och mer friktionsfritt kommer företaget 
att kunna sänka lagernivåerna. Söderström (2007) rekommenderar emellertid en viss försik-
tighet i att minska lagren för fort i början då det är naturligt att misstag kan komma att före-
komma, och att lager då kan vara nödvändiga för att konsekvenserna av misstagen inte ska 
drabba slutkunden i för stor utsträckning.  

8.7 Överlämning 
Efter att samtliga faser har genomförts och Green Lean har blivit en naturlig del av hela före-
tagets verksamhet, går projektet över i en förvaltningsfas. Efter detta ska Green Lean, med 
fokus på såväl miljöaspekter som flödesaspekter, vara väl integrerat i verksamheten. För att 
denna process ska falla väl ut förutsätts ett starkt stöd från personal och ledning. Det är 
mycket viktigt att de föregående stegen till fullo är utförda och att Green Lean är en funge-
rande och naturlig del av verksamheten för att företaget ska vara moget att låta projektet 
övergå till förvaltning. 

I överlämningsfasen avvecklas implementeringsgruppen och projektledarens uppdrag avslu-
tas. Från att tidigare ha drivits som ett projekt, där projektledaren och implementerings-
gruppen haft ansvar för och drivit mycket av arbetet, ska driften nu kunna skötas i den dagliga 
verksamheten. AstraZeneca (2008) föreslår en organisation där ledningsgruppen, linjechefer 
och så kallade champions har en aktiv roll i det fortlöpande arbetet. De sistnämnda kan 
antingen vara personer vars tjänst enbart är som Green Lean-champion, vilket kan passa i 
större organisationer, eller vara en person från produktionsledning, logistik eller miljö, med 
tvärvetenskaplig kompetens. Nedan presenteras kort ett antal ansvarsområden för de tre grup-
perna. 

Ledningsgruppen 
• Ansvara för att leda förändringen mot en företagskultur där Green Lean ingår som en 

naturlig del. 
• Säkerställa att Green Lean alltid finns med på agendan 
• Ansvara för att resultat från nyckeltalsmätningar följs upp 
• Vara synlig i verksamheten, visa engagemang och intresse, efterfråga resultat 
• Hantera avvikelser och svaga resultat 

Linjechefer 
• Säkerställa att Green Lean alltid finns med på agendan 
• Ansvara för att resultat från nyckelmätningar följs upp 
• Vara synlig i verksamheten, visa engagemang och intresse, efterfråga resultat 

Green Lean-champions 
• Vara Green Lean-förändringsledare i linjen 
• Fånga upp avvikelser och svaga resultat i Green Lean-processen 
• Vara ett stöd för linjen i det kontinuerliga Green Lean-arbetet 
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8.8 Kontinuerligt arbete 
Som konstaterats i kapitel 4.4 är det mycket viktigt att stort fokus läggs på företagets kultur-
förändring. Utan att i grunden få in en Green Lean-kultur bland de anställda minskar sanno-
likheten drastiskt för att företaget ska lyckas erhålla den fulla potential som Green Lean kan 
innebära. Detta innebär att ett stort ansvar vilar på ledningen i att de aktivt visar sitt engage-
mang för Green Lean i ord och handling. AstraZeneca uppgav bland annat följande punkter 
som exempel på hur ledningens engagemang konkret skulle kunna ta sig i uttryck: 

• Ha alltid Green Lean på agendan vid ledningsgruppsmöten och möten med personal 
• Ta alltid upp Green Lean i veckobrev/månadsbrev till medarbetarna 
• Ta reda på hur det går med Green Lean-arbetet när du är ute i verksamheten 

Under arbetets gång är det även mycket viktigt att de utvalda nyckeltalen kontinuerligt mäts, 
följs upp och visualiseras för personalen. Om ett nyckeltal inte utvecklas som önskat är det 
en indikation på fel i processen, vilket i så fall bör åtgärdas, eller på att målen varit orealistiskt 
höga. Även för moment vars framgång bygger på kontinuerligt arbete, som till exempel 6S 
och TPM, är det viktigt att resultatuppföljningen inte åsidosätts. Utöver dessa kontinuerliga 
mätningar av enskilda nyckeltal är det bra att ha regelbundna utvärderingar av Green Lean-
arbetet i stort, till exempel en till två gånger per år. I dessa bör en mer generell bild av arbetet 
och resultaten tas fram. De enskilda nyckeltalen sammanförs och analyseras utifrån ett något 
vidare perspektiv. Exempelvis kan företaget analysera hur flödet fungerar, hur långt de har 
kommit med de övergripande miljömålen eller vilka delar av verksamheten som kan behöva 
extra stöd för att komma vidare i sitt Green Lean-arbete. I dessa utvärderingar kan det även 
vara en fördel att ha en avstämning av hur arbetet uppfattas, exempelvis med hjälp av någon 
form av medarbetarmätning. 

Det inslag som kanske har allra mest betydelse för Green Lean är arbetet mot ständiga 
förbättringar. Detta innebär att hela tiden sträva efter perfektion. I takt med att omvärlden 
förändras måste också företag förnya och förbättra sig för att förbli konkurrenskraftiga. 
Processerna bör kontinuerligt ses över och anpassas efter nya förhållanden eller för att ännu 
bättre leva upp till kundernas krav och förväntningar. Därför är arbetet med Green Lean långt 
ifrån slut när projektet gått över i kontinuerlig drift, utan det är då dags att börja om från steg 
ett och fortsätta arbetet mot ständig förbättring (Womack & Jones 2003). Ett viktigt inslag i 
detta arbete är Kaizen, som ofta anses vara filosofin som de övriga verktygen och metoderna 
inom Lean är uppbyggda kring (EPA 2007). Kaizen ger uttryck för Leans strävan efter ständig 
förbättring; det dagliga arbetet med att bli bättre och bättre i strävan mot perfektion (Liker 
2004). Alla, från högsta ledningen till arbetarna på verkstadsgolvet, har ansvar för att arbetet 
med ständiga förbättringar fortlöper (Bicheno 2004). Som tidigare nämnts är det viktigt att 
personal med kunskaper i miljöfrågor involveras för att säkerställa att de standardiserade 
arbetssätten blir utformade så att de är fördelaktiga ur miljömässig synvinkel. För att arbeta 
enligt Kaizen kan särskilda Kaizen events, även kallade Kaikaku, anordnas. I dessa arbetar 
tvärfunktionella grupper för att förbättra arbetsmetoderna och därmed även flödet (Soltero & 
Waldrip 2002). Några grundtankar inom Kaizen är att (EPA 2007): 

• Snabbt gå från planering till att implementera förändringen 
• Arbeta med små, ständiga förbättringar snarare än att hitta den perfekta lösningen 
• Involvera medarbetare och att arbeta i team 
• Hitta grundorsaken till problem 
• Förbättra processer utifrån ett systemperspektiv  

För att motivera medarbetarna att ständigt tänka på förbättringar av arbetsprocesserna är det 
en god idé att skapa ett system som uppmuntrar ett sådant tankesätt. Motivationen kan visser-
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ligen delvis komma från den stolthet som uppstår då arbetarens eget förslag genomförs, men 
det kan vara bra att komplettera detta med ett belöningssystem. Ett sådant innebär att med-
arbetaren belönas när denne har gjort en förbättring eller hittat ett fel som skulle ha medfört 
kostnader i ett senare skede. (Johansson et al. 2005) 

De utbildningar som hölls inom Green Lean vid inledningen av implementeringen utgör en 
bra grund att bygga vidare projektet på. Eftersom kunskap är en färskvara, samtidigt som det 
är naturligt att det kontinuerligt sker förändringar i arbetsstyrkan, behövs även ett återkom-
mande utbildningsmoment. Dessa utbildningar syftar till att hålla Green Lean-kunskapen vid 
liv, att ge information till nyanställda och att utveckla personalens tidigare kunskaper inom 
Green Lean. 

På samma sätt som arbetsstyrkan ständigt genomgår förändringar sker så även för företagets 
produktsortiment och efterfrågan på de olika produkterna. Därför är det mycket viktigt att 
företaget arbetar aktivt med att kontrollera så att nuvarande beslutsvariabler, som exempelvis 
takttid och kanban-kort, är optimala. Om så inte är fallet bör dessa omdimensioneras för att 
anpassas efter rådande förhållanden. 
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Bilaga 1: Nyckelfrågor vid Kaizen-events 
Följande nyckelfrågor har identifierats av EPA (2007) som viktiga för att identifiera Lean- 
och miljömässiga förbättringsmöjligheter. 

• Vattenförbrukning 
 Hur mycket vatten används i processen och på vilket sätt används det? 
 Hur kan vi återanvända vatten och/eller minska den totala vattenförbrukningen? 
 Kan vi reducera föroreningarna i avloppsvatten och utsläpp? 

• Energiförbrukning 
 Hur mycket energi används i processen och på vilket sätt används det? 
 Hur kan vi minska den totala energiförbrukningen? 
 Är utrustning igång och lampor tända när så inte behövs? 
 Används effektiv belysning? 
 Kan energi besparas genom att slå samman operationer och/eller lagerutrymme? 
 Kan vi byta till en renare form av energi? 

• Kemikalie- och materialförbrukning 
 Vilka typer och kvantiteter av kemikalier/material används i processen? 
 Hur kan den totala mängden kemikalier och material minskas? 
 Kan vi byta till mindre farliga kemikalier? 
 Kan vi eliminera icke-värdeskapande användning av kemikalier eller material från 

produkt eller process (överdrivet användande av emballage, onödig målning etc.)? 
• Fast avfall 

 Vilka typer och kvantiteter av fast avfall genereras i processen? 
 Hur kan vi minska den totala mängden genererat fast avfall? 
 Hur kan vi återanvända eller återvinna det fasta avfallet? 
 Finns det en lokal komposteringsanläggning dit det fasta avfallet kan fraktas? 

• Farligt avfall 
 Vilka typer och kvantiteter av farligt avfall genereras i processen? 
 Hur kan vi minska den totala mängden eller toxiciteten i det farliga avfall som 

genereras? 
 Kan vi isolera och separera det farliga avfallet från övrigt avfall på ett bättre sätt? 

• Luftutsläpp 
 Vilka typer och mängder av utsläpp i luften genereras i processen? 
 Hur kan vi minska den totala mängden eller toxiciteten i de luftutsläpp som 

genereras? 
 Hur långt färdas fordonen för att leverera delar och material? 
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Bilaga 2: Checklista vid 6S-revision 
En 6S-checklista används av de ansvariga för att kontrollera vilken nivå av säkerhet, ordning 
och reda som råder. Hur denna checklista ska utformas bör diskuteras i samråd med perso-
nalen så att alla är eniga om innehållet och vad som krävs av var och en. Efter att en gransk-
ning genomförts kan informationen från checklistan anslås på ett gemensamt utrymme så att 
de anställda får möjlighet att se hur arbetet fortlöper. Genom att varje område kontrolleras 
separat ges en möjlighet att se inom exakt vilket område som arbetet går bra och inom vilket 
område det går mindre bra. Ett bra sätt är att konstruera en checklista som resulterar i ett 
kvantitativt värde för att tydligare åskådliggöra resultatet. På så sätt kan resultatet utan pro-
blem föras in i ett Microsoft Excel-ark för att snabbt och enkelt få fram ett diagram över hur 
utvecklingen går. För att undvika godtyckliga bedömningssvar som kan skilja från person till 
person är det bra att undvika bedömningsfrågor och istället utforma checklistan med 
sant/falskt-frågor. Nedan presenteras ett exempel på hur en sådan checklista skulle kunna se 
ut. Detta exempel består av ett antal påståenden som kontrollanten ska undersöka. Efter att ha 
undersökt samtliga påståenden beräknas en procentsats av hur många påståenden som har 
blivit besvarade med ”Sant” och därmed fås ett kvantitativt mått på hur företaget eller avdel-
ningen ligger till inom de olika områdena. 

Checklistan är författarnas egen bearbetning efter EPA (2007) och Rubio (2007).  

So
rt

er
a 

Påstående Sant 

Det finns endast nödvändiga reservdelar, material och produkter i arbete vid ar-
betsstationerna. Saker som inte används vid tillverkning av produkter har 
flyttats från arbetsstationerna. 

 

Det finns inga verktyg, reservdelar, och/eller spillprodukter på golvet i 
närheten av utrustningen. 

 

Endast verktyg nödvändiga i tillverkningen finns vid arbetsstationerna.  

Alla saker som frekvent används är sorterat, i ordning, rätt förvarat och 
etiketterat. 

 

Alla kemikalier samt farligt och eldfängt material är tydligt uppmärkt. Personal 
som arbetar i närheten av dessa känner till de material och kemikalier som 
arbetas med samt vilka risker detta kan medföra. 

 

Eldfängt material och avfall förvaras i ett isolerat utrymme och hanteras på ett 
korrekt sätt. 

 

Det finns inget onödigt material eller beståndsdelar i lager, i buffertar eller 
bland produkter i arbete. 

 

Det finns inga maskiner eller annan utrustning som inte används.  

Det finns inga farligt placerade saker som man kan snubbla över, som till 
exempel sladdar etc. 

 

Kablar, sladdar och kontakter är intakta, jordade och säkra.  
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Det finns duschar och ögonduschar i direkt anslutning till de delar av 
arbetsplatsen där personalen kan utsättas för skadliga och frätande ämnen. 

 

Det finns lättåtkomliga första hjälpen-lådor utplacerade på arbetsplatsen.  

Det är tydligt vilka saker som har blivit rödmarkerade (onödiga) och 
gulmarkerade (MHS-angelägenhet) 

 

Utrustning, truckar, verktyg eller maskiner som bedöms vara tillfälligt ur drift 
eller osäkra är tydligt markerade och används inte. 

 

Endast nödvändigt pappersarbete finns vid arbetsstationerna. Utdaterade eller 
på annat sätt onödiga PM, meddelanden, affischer har flyttats från 
arbetsstationerna. 

 

Det finns inga onödiga saker som kan störa arbetsmiljön.  
 

St
ru

kt
ur

er
a 

Påstående Sant 

Förvaringsutrymmen, verktygsskåp, uppställningsytor, soptunnor etc. är tydligt 
definierade och markerade med färgade linjer. 

 

Alla verktyg har en bestämd förvaringsplats i närheten av den arbetsstation där 
de används. Förvaringsplatsen är tydligt uppmärkt och verktyg som saknas kan 
lätt identifieras. 

 

Maskiner och utrustning är tydligt definierade, markerade, numrerade och 
märkta med namn. Delar och utrymmen som är viktiga för underhåll är tydligt 
markerade. Säkerhetsavstånd till maskiner och utrustning är tydligt markerade. 

 

Arbetsstationer som kräver säkerhetsutrustning är tydligt markerade med en 
speciell färg. 

 

Stoppknappar, -spakar och andra funktioner som är viktiga ur säkerhets-
synpunkt är tydligt markerade och lättåtkomliga. 

 

Annan säkerhetsutrustning, som t.ex. brandsläckare, är synligt placerade och 
ingenting är placerat för nära dessa. 

 

Arbetsförhållanden är ergonomiska. Verktyg och utrustning förvaras 
lättåtkomligt och på lämplig höjd. 

 

Arbetsområdets layout möjliggör snabb och effektiv utrymning i nödläge.  

Gångvägar är tydligt definierade och markerade samt är inte blockerade. 
Utgångar är tydligt markerade och inte blockerade. 

 

Det finns inga sprickor eller ojämnheter i golvet.  
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St
äd

a 
Påstående Sant 

Genom att noggrant undersöka golvet runt maskiner och utrustning samt gång-
vägar upptäcks inte några fläckar, spån, spillprodukter eller annat skräp. 

 

Genom att noggrant undersöka maskiner och utrustning upptäcks inte några 
fläckar, spån eller annat skräp. 

 

Allt golv är ”skinande rent” och fritt från fläckar, spån, spillprodukter, annat 
skräp eller våta fläckar. 

 

Om något spills ut städas det omedelbart upp.  

Inga rör, drivremmar eller liknande är oljiga, tilltäppta eller på annat sätt 
smutsiga. 

 

Ljussättning är inte försämrad på grund av smutsiga lysrör, glödlampor eller 
fönster. 

 

Eventuell tryckluft som används vid rengöring har ett tryck är lägre än 200 Pa.  

Maskiner och utrustning inspekteras och underhålls i tillräcklig utsträckning.  

Det finns en person ansvarig för att se till att städning och renhållning efterlevs.  

Maskinoperatörerna sopar regelbundet golvet och rengör sina maskiner.  

Det finns ett schema som tydligt visar när och av vem städning ska utföras.  

Verktygen är noggrant rengjorda.  
 

St
an

da
rd

is
er

a 

Påstående Sant 

Arbetsplatsens ljussättning är bra.  

Arbetsplatsens luft och fläktsystem är bra.  

Det finns inga problem med buller, vibrationer och värme/kyla. Om sådant 
förekommer finns det skydd som används av arbetarna. 

 

Det finns en lista över de farliga och giftiga ämnen som arbetas med.  

Det utförs regelbundna inspektioner av första hjälpen-lådorna och brand-
släckarna. 

 

PM för förbättringar av säkerhet, renlighet, ordning och sortering tas 
regelbundet fram. 

 

Förbättringsförslag anammas och ageras utefter.  
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Det finns rutiner och standardiserade arbetssätt som inkluderar säkerhet, 
renlighet, ordning och sortering. Dessa är nedskrivna, tydliga och används 
aktivt. 

 

Det finns regler kring att skyddsutrustning ska användas. Dessa efterlevs.  

Soptunnor, spillbehållare och återvinningstunnor töms regelbundet.  

Förebyggande åtgärder har implementerats för att göra det enklare att upprätt-
hålla säkerhet, renlighet, ordning och sortering. 

 

Avfall som processerna genererar från olja, lysrör och övrigt farligt material 
hanteras på ett korrekt sätt. 

 

Resultaten från tidigare 6S-kontroller anslås tydligt.  

Bristfälliga områden som tydliggjorts vid tidigare 6S-kontroller har åtgärdats.  
 

Sj
äl

vd
is

ci
pl

in
 

Påstående Sant 

Samtlig personal på området har genomgått utbildning i 6S.  

Områdets personal tar initiativ att åtgärda 6S-problem som identifierades under 
den förra 6S-kontrollen. 

 

All personal i området har tilldelats en 6S-uppgift som ska utföras varje vecka.  

Tid och resurser anslås åt 6S-aktiviteter (dagligen eller varje vecka).  

Någon ur ledningen har deltagit vid minst en av de senaste tre 6S-kontrollerna.  

Det finns en 6S-anslagstavla, och denna i hålls uppdaterad och i ordning.  

Personalen använder alltid erforderlig skyddsutrustning (till exempel 
hörselskydd, arbetshandskar, skyddsglasögon, andningsmask, etc.) när så 
krävs. 

 

Ordning (1S) efterlevs regelbundet.  

Sortera (2S) efterlevs regelbundet.  

Renlighet (3S) efterlevs regelbundet.  
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Bilaga 3: EEA-formulär 
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Bilaga 4: Ekostrategihjulet 
Ekostrategihjulet är ett verktyg som är behjälpligt vid miljöanpassad produktutveckling 
genom att se till åtta olika aspekter eller delar av livscykeln. Metoden kan användas ensam 
eller i kombination med exempelvis en EEA vid miljöanpassning av en produkt. Innan eko-
strategihjulet används är det bra att skaffa sig en uppfattning om vilka delar av produktens 
livscykel som belastar miljön mest, exempelvis genom en EEA eller en förenklad LCA. Eko-
strategihjulet kan därefter användas som ett stöd för att komma med idéer på förbättringar 
kring de olika delarna, förslagsvis med tonvikt på de delar av livscykeln som identifierats som 
mest betydande ur miljösynpunkt. Då inget annat är angett är informationen i denna bilaga 
hämtad från Norrblom, Jörnbrink, & Dahlström (2000). 

Ekostrategihjulet har en generell utformning och kan med fördel modifieras så att det bättre 
passar olika företag och branscher. De ursprungliga åtta aspekterna återfinns i Figur 32. 

 
Figur 32: Ekostrategihjulet (Norrblom et al. 2000) 

Optimera funktionen  
Produkter och tjänster uppfyller en funktion och tillfredställer ett behov hos kunden. Exem-
pelvis är funktionen för en bil transport, en funktion som kanske också kan uppfyllas av tåg, 
lastbil, buss eller motorcykel, beroende på situation. Ofta finns det många sätt att uppfylla ett 
behov, och då finns möjlighet att välja ett sätt som är mer skonsamt för miljön.  

Det är lätt att låsa sig vid en produkt snarare än att tillfredsställa ett behov. Ett exempel på 
risken med att låsa sig vid produkt istället för funktion är räknemaskinstillverkaren Facit som 
tillverkade mekaniska räknemaskiner i Åtvidaberg. De var så fasta i sin produkt och de fram-
gångar de hade med dem så att de inte insåg att förändra sig när de elektroniska räkneappara-
terna snabbt kom in på marknaden och tog över. (Kolsgård 2002) 

För att kunna jämföra olika produktalternativ behövs en funktionell enhet (FE) som beskriver 
det behov funktionen uppfyller. Denna ska kunna användas för att översätta de alternativ som 
undersöks till en jämförbar enhet. Vid jämförelse av olika typer av målarfärg och tapeter kan 
den funktionella enheten vara färgsättning/täckning av 1 m2 vägg under 5 års tid. 

Minska påverkan under användning 
För många produkter står användningsfasen för den absolut största delen av miljöpåverkan. 
Detta gäller särskilt produkter som förbrukar energi eller material.  
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I många fall innebär användningsfasen att produkten är ute hos kund. Det innebär att företaget 
som tillverkat produkten inte har full kontroll över användandet. Då är det bra om produkten 
är utformad så att kunden automatiskt använder den rätt. När detta inte är möjligt bör det 
finnas tydliga instruktioner för användandet. Standby-funktion är ett typiskt exempel på en 
användarvänlig funktion som kan innebära nackdelar för miljön. Den maskin som ställs på 
standby uppfattas av användaren som avstängd vilket gör att denna ofta inte stänger av den 
helt. Detta resulterar i förbrukning av energi, en förbrukning som kunnat undvikas om maski-
nen bara kunde släckas genom att strömmen bröts helt. 

Bortsett från påverkan på miljön innebär användningfasen ofta också kostnader för kunden. 
För att framgångsrikt kunna minska produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
genom förbättringar i detta steg krävs goda kunskaper om såväl produktens som kundens 
beteende under användningen. 

Ett företag som lyckats minska en produkts påverkan under användning och tjäna pengar på 
det är Electrolux. Genom att utveckla en tvättmaskin som förbrukade mindre vatten, energi 
och tvättmedel kunde de ta ut ett högre pris från kund, som värdesatte en lägre kostnad under 
användandet. Både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv finns således vinster att 
göra på att minska miljöpåverkan under användning.  

Minska mängden material 
Då brytning, behandling och framställning av material direkt påverkar miljön är det önskvärt 
att minska mängden material i produkten, så kallad dematerialisering. Smarta tekniska lös-
ningar kan ofta starkt reducera mängden material. Ett exempel på detta visas i Figur 33.  I den 
övre delen av bilden visas en teknik där dragfordonet drog planet genom en stång kopplad till 
planets framhjul. Större flygplan medförde att även dragfordonet behövde vara tyngre för att 
inte slira. I den nedre delen av bilden används istället en teknik där flygplanets tyngd utnyttjas 
för att tynga ner dragfordonet och således ge det mer tyngd och öka friktionen. Ett litet men 
starkt fordon klarade därmed att dra ett stort och tungt flygplan.    

 

Figur 33: Dematerialisering av dragfordon (Ammenberg 2004, egen bearbetning) 

Vid dematerialisering är det bra att anlita innovativa människor som är duktiga på att tänka 
utanför ramarna. Ofta kan materialmängden minskas utan att göra någon ändring på 
produkten i sig. Genom att ändra förpackningen eller leverera produkter omonterade kan 
mängden förpackningsmaterial ofta minskas. Övergången från räknemaskin till miniräknare, 
som nämndes i avsnittet om att optimera funktionen, kan också ses som ett exempel på 
dematerialisering. 

Välj rätt material 
Någon enkel bedömning av vilka material som är bäst för miljön finns inte. Flera aspekter 
måste beaktas. Ett material som bedöms som miljömässigt bättre än ett annat i en viss situa-
tion kanske i ett annat sammanhang blir sämre ur ett helhetsperspektiv om det är av sämre 
kvalitet och därmed mer material måste användas. 
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Exempel på frågor att ställa sig vid val av material är (Norrblom, Jörnbrink, & Dahlström, 
2000): 

• Råvarutillgång? I ett långsiktigt hållbart samhälle får inte tillgången på icke förnybara 
material överutnyttjas. Sällsynta material som är svåra att hitta kan också kräva att 
större landmassor flyttas och därmed också att mer energi förbrukas. 

• Energiåtgång vid framställning? Mängden energi för att framställa material skiljer sig 
kraftigt mellan olika material. 

• Resthantering? Kan materialet återvinnas, återanvändas eller energiutvinnas, eller 
krävs deponi?  

Optimera livslängden 
Livslängden är för många produkter helt avgörande för dess miljöpåverkan. Ett material eller 
produktionssätt som vid en första anblick tycks mer miljöbelastande kan vara att föredra om 
det är mer hållbart och ger en längre livslängd till produkten. Detta resonemang stämmer dock 
inte för alla produkter. Produkter där utvecklingen snabbt går framåt och nästa generation 
produkter har mindre miljöbelastning är exempel på när det kan vara miljömässigt fördelak-
tigt att dra ner på livslängden. 

Konkreta exempel på hur livslängden kan förlängas är att skapa produkter som enkelt kan 
underhållas, repareras eller uppgraderas.  

Optimera produktionen 
Förespråkandet av ett livscykelperspektiv innebär inte att förbättringar av produktionen och 
minskade utsläpp från denna får glömmas bort. För vissa produkter, såsom möbler och pors-
lin, är produktionssteget det som ger störst miljöbelastning (Ammenberg, 2004). 

Mycket av produktionens miljöpåverkan bestäms utifrån val av material, ytbehandling, till-
verkningsmetod och kvalitet på slutprodukten. Konstruktören och produktutvecklaren har 
därför en central roll vid att förbättra produktens miljöpåverkan under produktionsfasen. 

Optimera resthanteringen 
Ett hållbart kretsloppssamhälle bygger på att resurser används, återanvänds, återvinns och 
omhändertas (Ammenberg, 2004). Graedel och Allenby (1995) presenterar en prioritets-
hierarki för resthantering, där minskad materialanvändning och återanvändning ofta ses som 
de mest fördelaktiga alternativen och deponi som det minst fördelaktiga: 

1. Minskat materialinnehåll 
2. Återanvänd komponenter/renovera delar 
3. Återtillverkning (återställande av produkten till ursprungligt tillstånd) 
4. Återvinn material 
5. Utvinn energi genom förbränning 
6. Deponi 

Återvinning av material är bra ur flera avseenden. Mindre material behöver utvinnas ur 
jorden, vilket är bra ur resurssynpunkt. Återvinning av material kräver dessutom i genomsnitt 
en tiondel så mycket energi som att utvinna nytt, vilket gör att återvinning är positivt även ur 
energi- och utsläppssynpunkt. 

En förutsättning för att kunna återvinna material är att materialet går att komma åt, separera 
och identifiera. Detta sätter än en gång krav på att miljöhänsyn tas redan i produktutveck-
lingen. Val av material, hur det blandas, märks och går att separera är aspekter som redan i 
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utvecklingsfasen påverkar hur produkten går att återvinna. Flera av de andra aspekterna i 
ekostrategihjulet påverkar således resthanteringen.  

Design for disassembly (se kapitel 3.2.2.5) är en metod som är bra för att redan i 
produktutvecklingsfasen skapa förutsättningar för enkel resthantering.  

Optimera distributionen 
Transporter är en nödvändig del för de flesta företag, men är också en aktivitet som ger upp-
hov till stor miljöpåverkan. Mycket kan dock göras för att minska denna belastning. Det 
transportarbete som krävs påverkas bland annat av vikt och volym på det som transporteras. 
Smarta lösningar som ger effektivt utnyttjande av utrymmet kan avsevärt förbättra miljöpres-
tandan. En förebild inom detta område är Ikea som genom att leverera sina möbler omonte-
rade sparar både plats och pengar. 

Förutom storlek och vikt har också sättet på vilket produkter transporteras stor betydelse. Båt 
och järnväg är ofta att föredra framför lastbil och flyg.  

En självklar inverkan på krävt transportarbete är sträckan produkterna transporteras. Många 
förhållanden såsom kundernas geografiska placering kan vara svårt att ändra på. Däremot 
finns andra faktorer som faktiskt går att påverka och kan ge betydande effekter på den trans-
porterade sträckan, exempelvis placering av eventuella centrallager och leverantörer.  
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Bilaga 5: Checklista vid DfD 

 

(Pennsylvania DEP 2003) 
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Bilaga 6: MHS-checklista 
Physical environment 

As a result of the Lean-event, will there be: Unknown Yes No 
Any changes to the locations where either maintenance 
work or use of hazardous chemical/material will occur? 

   

Any changes to your personnel’s work zone assignments?    
Any new equipment or modifications to existing equipment, 
or movement of existing equipment that has the potential to 
produce air or water emissions (e.g., rinse 
equipment/operations, cleaning tank, heating ovens)? 

   

Any changes to the facility (e.g., vents, stacks, floor drains, 
oil/ water separators)? 

   

Any changes in the location(s) of the current flammable 
storage locker/areas? 

   

Any new confined space entry activities or procedures (e.g., 
personnel entering fuel tanks for cleaning)? 

   

Material/Chemical Use and Storage 
As a result of the Lean-event, will there be: Unknown Yes No 
Any changes to the type or volume of materials issued to 
personnel and/or used? This includes the introduction of 
new chemicals, elimination of chemicals, etc. 

   

Any changes to the chemical introduction or issuance 
procedure for chemicals/materials containing hazardous 
materials? 

   

Any changes in the volume of chemicals/materials stored?    
Any flammable materials that are not returned to the storage 
cabinets at the end of each shift? 

   

Waste Management 
As a result of the Lean-event, will there be: Unknown Yes No 
Any change(s) to the waste profiles for wastes stored at any 
initial accumulation points? 

   

Any change(s) to the location or number of initial waste 
accumulation points? 

   

Any change(s) to the volume of waste(s) that require 
disposal (i.e., wastewater, hazardous or solid waste) or to the 
volume of material that will be recycled or reused? 

   

 
(EPA 2007) 
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