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Förord 
Innan jag började studera för snart tre år sedan arbetade jag bland annat med försäljning av 
blyfria lödmaterial. Jag minns hur diskussionen gick om det var möjligt och om det var ekono-
miskt och till och med miljömässigt försvarbart att byta bly mot andra, oftast dyrare, metaller. 
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har gått som det gjort och det gav inspiration till den här uppsatsen. 
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vid skrivandet av den här uppsatsen. Sist men inte minst ett tack till min handledare Sofie 
Storbjörk som kommit med bra litteraturtips, idéer och konstruktiv kritik.  
 
Norrköping 25 maj 2006 
Kerstin Berglund 
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om sin produktion, ett företag kör blandad produktion och ett av företagen endast en liten 
produktion med blyfritt eftersom dess kunder omfattas av de undantag som finns i direktivet. 
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olika företagen och visar att företagen haft olika strategier för att lyckas med 
omställningsarbetet. Mina huvudsakliga slutsatser är att förändringsarbetet påverkas av kontakter 
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1. Inledning 
Antalet elektriska och elektroniska produkter ökar snabbt i världen (Cui & Forssberg, 2003). 
Produktionen av elektronik växer med upp till 5 % per år och är därmed en av de snabbast 
växande områden i världen. Elektronik finns idag i alla typer av produkter. Dessa produkter 
innehåller en stor mängd farliga material och olika metaller. Problem har uppstått när de har 
kastats bland hushållssopor och eldats upp med resultat att de farliga ämnena släpps ut i naturen. 
Elektronik har innehållit en mängd farliga ämnen bland annat bly. Bly är ett av de ämnen som 
skall fasas ut enligt det svenska miljömålet ”Giftfri miljö” (Miljömålsportalen). Senast 2010 
skall nyproducerade varor vara helt fria från bly och bly ska inte heller användas i produktion. 
Den första juli 2006 trädde RoHS-direktivet, 2002/95/EC, i kraft i Europa. RoHS-direktivet 
förbjöd användning av flera farliga ämnen såsom bly, kvicksilver, sexvärt krom och kadmium i 
elektriska och elektroniska produkter. 

Förbudet mot bly i elektroniska produkter innebar att lödprocessen måste förändras (Schoenung, 
Ogunseitan, Saphores & Shapiro 2005). Den sedan länge använda eutektiska legeringen med 63 
% tenn och 37 % bly kunde inte användas längre. Industrin var tvingad att hitta en ersättning 
som uppvisade så många likheter som möjligt och som man kunde lita på hade minst samma 
tillförlitlighet som traditionell legering. Att ersätta bly i en process där det använts i mer än 50 år 
blev en stor utmaning för industrin och ställde krav på företagens förmåga till förändringsarbete.  
 
Artiklar i fackpressen gick till angrepp mot EU’s direktiv och hävdade att blyfritt inte var be-
kymmersfritt (D’Agostino, De Krom & Kluk, 2006) och till och med att de blyfria legeringarna 
kunde vara farligare för hälsan än tennbly (Concerns, 2006). I en artikel hävdades att EU borde i 
konsekvensens namn förbjuda alkohol eftersom det skadade fler människor än blyet i elektronik 
(Burke, 2007). Schoenung et al (2005) förde fram att forskning visade att en övergång till blyfri 
lödning tvingade industrin att ”ersätta en djävul vi känner med en vi inte känner”.  
 
Artiklarna ger en god bild över diskussionen vid tiden för direktivets införande. Företagens 
reaktion blev i många fall att man sköt på beslutet att förändra produktionen och la en stor energi 
på att söka undantag. Vissa produkter blev då undantagna av EU men de undantagen omprövas 
idag (EU COM (2008) 809/4). Företag som producerade produkter som inte omfattades av 
undantag var tvungna att skaffa sig en strategi för att få sin organisation övertygad om producer-
barheten, kvalitén och den långsiktiga tillförlitligheten i en ny teknik. En ny kunskap skulle 
tillföras och omformas i företaget. Till viss del kan detta arbete ingå i företagens miljölednings-
system men ställer nya och andra krav på både ledning och medarbetare. Det är nu intressant att 
tre år efter att RoHS-direktivet trädde kraft se hur olika företag hanterade den utmaning som 
förändringen innebar, vad som påverkade möjligheten att ställa om samt vilken beredskap som 
finns för ytterligare skärpningar i direktivet. 
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2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen att studera villkor för företagens förändringsarbete med särskild 
fokus på vad som påverkar möjligheten att ställa om verksamheten. I fokus för analysen står tre 
företag med olika storlek, olika ägarstruktur samt olika produktionsförhållanden. 

2.1 Frågor 
 Vilket förändringsarbete har skett och vilka strategier har de olika företagen använt? 

 
Vad styr förändringsprocessen i företagen 
 Vilken betydelse spelar de olika företagens olika karaktärer? 
 Vilken roll spelar direktiv och formella krav? 
 Vilken betydelse har marknadskrav? 
 Vilken betydelse spelar ekonomi och kvalitetsfrågor? 
 Vilken roll spelar företagens nätverk, branschorganisationer och myndigheter? 
 Vilken betydelse har tidigare miljöarbete såsom miljöcertifiering? 

 

3. Bakgrund  
Företag i Sverige har sedan 1940-talet varit styrda av miljölagar. Den första lagen var inriktad på 
att begränsa utsläpp från tillverkningen till vatten (Hedrén, 1994). På sextiotalet etableras ett 
begrepp som miljövård. Lagarna skärptes för företag som släppte ut giftiga ämnen och metaller 
till vatten. 1999 fick vi en miljöbalk som samordnade en mängd lagar som berörde skyddet för 
miljön (SFS 1998:808). Miljöbalken var inriktad mot hållbar utveckling och innehöll generella 
krav på att verksamhetsutövare skall göra de åtgärder som behövs för skydda miljön och 
människor och i det arbetet använda bästa möjliga teknik. Som en följd av EU-inträdet omfattas 
Sverige av ett antal nya bestämmelser som är inriktade mot ett hållbart samhälle. Under senare år 
har miljöfokus flyttats från utsläpp i produktion till produkternas miljöpåverkan. I den andan kan 
man se RoHS-direktivet som inriktas på att förbjuda farliga ämnen i produkter.  
En av konsekvenserna med RoHS-direktivet var att bly inte längre fick användas som leger-
ingsmetall vid lödning utan skulle ersättas med någon mindre giftig metall eller metaller.  En 
legering av 63 % tenn och 37 % bly har används vid elektronikproduktion sedan mer än 50 år 
(Schoenung et al. 2005). Nu kom ett direktiv från EU som innebar att elektronikindustrin på fyra 
år skulle hitta en ersättning som uppfyllde samma krav på kvalitet, producerbarhet och tillför-
litlighet. Inställningen från myndigheternas sida var att det var upp till industrin att lösa pro-
blemet. För att samordna och optimera forskningsinsatser bildades olika nätverk med deltagare 
från industrin, leverantörer och tekniska experter som till exempel Elfnet (Elfnet, 2009). Även 
vissa länders myndigheter utgav rapporter med forskningsresultat för olika legeringar och olika 
parametrar (Brorson & Nylén, 1997) (dti, 1999).  
Industrin upplevde trots forskningsrapporter svårigheter eftersom det inte fanns en drop-in-
lösning utan man var tvungen att hitta olika lösningar beroende på vilken typ av produktion det 
gällde. Det gjorde att det ställdes stora krav på företagens förmåga till förändring. 
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4. Teori 
Det finns ett flertal studier hur ett företag tar till sig informationen från omvärlden och för att 
höja sin kunskap och förbättra sina rutiner. Något som företag behöver göra exempelvis när nya 
lagar ställer krav på förändringar i produktionen. 

4.1 Förändringsarbete 
I företag och andra organisationer finns olika rutiner som styr vårt arbete och vårt sätt att 
använda tekniken (Levitt & March, 1988). Rutinerna påverkas och förändras av erfarenheter som 
skapas inom eller utom organisationen. Mycket av förändringarna och lärandet i industrisektorn 
har genom tiden skett genom experiment. Levit och March nämner flygets tidiga utveckling som 
exempel. Rutinerna i företaget påverkas till mycket stor del av om tidigare omställningar har 
lyckats eller misslyckats. De är beroende av i vilken grad uppsatta mål har uppnåtts. Rutinerna 
förändras, i normalfallet, endast gradvis och baserat på erfarenhet. Detta kan göra att utveck-
lingen bromsas och inte sker så snabbt som om lärandet organisatoriskt fungerade optimalt. Vårt 
sociala system gör att vi håller fast vid våra procedurer och skapar också en framtidsvision som 
blir statisk. Levitt & March, (1988) exemplifierar med vårt kvarhållande vid förbränningsmotorn 
som drivning i bilar. 

Även Nonaka (1994) skriver att individer lär sig och samlar på sig information genom att prova 
och öva. Individernas kunskap är det som formar den kollektiva kunskapen. Utveckling sker 
genom att individer tar in information från omgivningen för att kunna använda den bättre för 
egna syften. Individens kunskap är ofta en kunskap formad ur erfarenhet och kunskapen sitter i 
kroppen. Problem formuleras från vår kunskap i en viss situation och i en viss tid. Problemen 
skapar sig inte själva och inte heller lösningarna på de problem vi uppfattar.  

Det finns olika sätt att ta till sig information från omvärlden. Nonaka (1994) skriver att japanerna 
i stor utsträckning låter de personer eller avdelningar som konstruerar nya produkter leda ut-
vecklingen i stället för att lita på forskning och utredningar i så stor utsträckning som vi gör i 
väst. Social interaktion mellan olika individer uppmuntras och det anses som viktigt att ha direkt 
kontakt med kunden. Det kan argumenteras att man missa vetenskaplig reflektion och logik med 
ett förfrande med direkt kontakt men individer har en osynlig kunskap som ofta är användbar. 
För en lärande organisation är det viktigt att det finns ett överflöd av information så att olika 
individer kan ta till sig sin del och utveckla sin kunskap utifrån den. Hastigheten inom 
produktutveckling i Japan kan enligt Nonaka bero på det överflöd av information som finns. 

Nonaka (1994) menar vidare att det i början av en förändringsprocess ska finnas ett kaos, ett 
kreativt kaos. Det är viktigt att det finns en ledning som tillåter detta kaos. Det ledarskap som 
bäst lämpar sig för skapa kunskap ur kaos är av en typ ”middle-up-down” eller ett team-
ledarskap. En mellanledare ger till skillnad från en topledare ett bättre informationsflöde efter-
som informationen nedåt i organisationen kan processas från en generell nivå till en specifik. 
Chefen eller teamledaren uppgift är att styra omvandlingen från kaos till kunskapsskapande, att 
skapa en syntes av den underförstådda kunskapen och att införa den i en ny teknik. Information 
är alltid viktigt och att dela med sig av Informationen gör att medarbetare blir medvetna om sin 
plats och roll i organisationen och känner att de får kontroll över sin egen situation. 

Ett företags kapacitet att modifiera sina operativa förmågor kallas dynamisk förmåga (Zollo & 
Winter, 2002). Genom att ha ett lärandesystem som bygger på erfarenheter, beskrivande av 
kunskap och kodning av den inhämtade kunskapen kan nya rutiner formas. Företagets dyna-
miska förmåga är ett sätt att beskriva hur effektivt nya rutiner kan formas. Effektiviteten i 
lärandet är också beroende av hur ofta organisationen blir utsatt för en ny uppgift och hur 
komplex denna uppgift är. Om företaget blir utsatt för utmaningar ofta växer det kollektiva 
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medvetandet utifrån individernas medvetande. Det kollektiva medvetandet kan också utvecklas 
genom att medarbetare deltar i nätverk. Organisatoriska nätverk bidrar till utveckling av både 
organisationen och individen (Levitt & March, 1988). 
 
Berkhout, Hertin & Gann (2006) har genomfört en analys av omställningsprocesser i företag 
med inriktning på deras förmåga att anpassa sig till klimathotet. För att ett förändringsarbete 
skall starta måste det komma och uppfattas en signal till förändring. Hur företagen sedan arbetar 
med förändringen beror på deras dynamiska förmåga. Ett slimmat företag kan ha gjort sig av 
med en stor del av sin dynamiska kompetens. I undersökningen fanns både företag som har sett 
klimatförändringen som en marknadsmöjlighet men också företag som defensivt skrikit på hjälp 
från myndigheter. Berkhout et al. (2006) identifierade fyra olika strategier från de undersökta 
företagen:  

 Vänta och se. Företagen upplever en stor osäkerhet och skepticism 

 Riskanalysera och värdera. Företagen utvärderar olika alternativ och förbereder sig.  

 Ta risken. Företagen använder sin organisation för att hantera risker och möjligheter. 

 Dela risken med staten. Företagen försöker försäkra sig mot förändringar. 

Berkhout & Howes (1997) har också studerat hur industrin har tagit till sig teknik med Livs 
Cykel Analys för att minska sina produkters miljöbelastning. Drivande inom företagen är oftast 
den högsta ledningen eller marknadssidan. Intresset har varierat mellan att hålla ett öga på 
tekniken till ett aktivt agerande och införande av LCA i företagets rutiner. Företagen har haft 
olika drivkrafter för att studera LCA. Detta har varierat från miljötryck på produkten till att man 
sett att lokala problem har blivit generella samt att man sett behov av verktyg för miljöstyrning. 
Nya lagar eller en föraning om nya lagar är den största drivkraften men även marknadskrav kan 
förekomma. Den elektroniska industrin såg lagstiftning som nyckeldrivkraft. Marknads-
möjligheter och signaler om framtida lagstiftning konkurrerar alltid med faktorer som funktion, 
kvalitet och pris. 

4.2 Miljöledning 
Ett aktivt miljöledningsarbete är också ett verktyg att förändra rutinerna inom ett företag eller 
organisation. Ett företag som har ledningssystem för miljö skall göra en miljöutredning där man 
identifierar sin miljöpåverkan från material och energiflöden (Ammenberg, 2004). Utredningen 
skall också identifiera lagkrav och krav från intressenter. Utifrån den identifierade miljöpåverkan 
skall företaget sätta upp mål för sitt miljöarbete. Utifrån de uppsatta målen skall företaget 
genomföra åtgärder och införa rutiner för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Företaget be-
stämmer självt hur man prioriterar mellan de olika identifierade miljöaspekterna men någon form 
beskrivning av använd metod skall finnas och företaget skall alltid arbeta med att minska sin 
miljöpåverkan på de områden där påverkan på miljön är störst. Ett miljöledningsarbete skall vara 
ett kontinuerligt förbättringsarbete men det är viktigt i detta arbete ta hänsyn till de miljölagar 
som finns och de lagar som kommer inom en snar framtid. 
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5. Metod 

5.1 Intervjuer 
En kvalitativ intervju är lämplig att använda om målet är att undersöka hur och varför något sker 
eller inte sker (Kvale, 1997). En kvantitativ undersökning, enkät, ger svar på frågor som ”hur 
många”. Syftet i den här undersökningen är att få veta hur företagen tar till sig kunskap, därför 
valdes att göra ett fåtal halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. En kvalitativ halvstrukturerad 
intervju kan enligt Kvale ge en bred förståelse för den intervjuades situation.  

5.2 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att i elektronikproduktion granska förändringar i samband med att bly 
skulle ersättas i lödprocessen. Valet av bly i lödprocessen har gjort för att det har stor påverkan 
på kvalitet, tillförlitlighet och produktionskostnader av elektroniken. Ersättning för övriga ämnen 
som omfattades av RoHS-direktivet har inte studerats. Inriktningen har varit att studera hur 
produktionen implementerade direktivet. Andra berörda funktioner såsom design eller inköp har 
inte studerats. Skälet är att produktionen är beroende av att designen är bra och att inköps-
funktionen har gjort sitt jobb. Produktionens utmaning ligger i att lära sig en ny process och dess 
kvalitetsgränser. 

5.3 Urval 
På grund av den begränsade tiden för intervjuer, transkribering och resultatanalys valdes endast 
ett litet antal företag ut för intervjuer. Personer på tre olika företag intervjuades vid fem olika 
tillfällen. Inget tillfrågat företag tackade nej till att ställa upp. Företagen valdes ut i samråd med 
personer från branschen och valdes utifrån sina skillnader i produktion. 
 
”In-House” är ett företag med tillverkning av egna produkter. Företaget är stort och har till-
verkning vid flera enheter i och utanför Sverige. Det har ett certifierat miljöledningssystem på 
koncernnivå. Företaget tillverkar produkter på export till länder där bly är tillåtet. Enheten där 
jag gjorde intervjuerna har idag endast blyfri lödning. Vid enheten intervjuades två personer från 
miljöavdelning och en från processidan.  
 
”Mindre lego” är ett mindre företag som relativt tidigt började prova blyfri lödning. Företaget 
har inget miljöledningssystem men har nyligen utsett en miljöansvarig. Det är ett rent legoföre-
tag som idag kör blandad produktion, det vill säga de löder både med tennbly och med blyfri 
legering. På detta företag gjordes en intervju samtidigt med miljöansvarig och produktions-
ledning.  
 
”Större lego” är en produktionsenhet till ett större internationellt företag med legotillverkning. 
Företaget har miljöledningssystem både på koncern- och lokal nivå. Enheten har idag endast 
marginell blyfri lödning, beroende på att deras kunder omfattas av undantagen i RoHS. Här 
gjordes två intervjuer med miljöansvarig respektive processansvarig. 
 
Sammanlagt intervjuades sju personer. 
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5.4 Utförande 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon för senare transkribering.En pilotintervju 
(Kvale, 1997) genomfördes innan de egentliga intervjuerna bokades. Pilotintervjun genomfördes 
med en person från branschen som var väl insatt i frågan. Syftet med pilotintervjun var att 
stämma av att frågorna ledde fram till en diskussion om det som var syftet med intervjun samt att 
kontrollera hur lång tid en intervju kan ta innan bokning av de egentliga intervjuerna. Efter 
pilotintervjun gjordes några marginella ändringar främst i ordningen mellan de olika frågorna. 
 
Vid intervjuerna följdes en grov intervjuguide (Kvale, 1997). Syftet med guiden är att täcka in de 
områden som ska ingå i intervjun utan att styra intervjusamtalet i detalj. Kvale pekar också på att 
det är viktigt att ha en inledning till intervjun som gör att ett öppet samtalsklimat kan skapas. 
 
Intervjuguide: 
Information  Syfte att följa upp övergången till blyfri lödning och diskutera hur det 

går att ta bort undantagen. 
Materialet publiceras på Liu 

Inledning Hur är det med jobb? 
Hur ser ni på RoHS-direktivet och omställning till blyfritt nu? 
Jag har varit student i 3 år, vad har hänt? 

Frågor  
VARFÖR ->  
VAD HUR  
 

Vad har varit den största utmaningen? 
Vem stöttade, vilka påverkade omställningen i positiv riktning och 
vilka i ev. negativ – myndigheter, branschorganisationer, kunder, 
leverantörer? 
Vilka delar av företaget berördes mest? 
Vem drev frågan internt och vem hade svårast att ”acceptera”? 
Har något förändrats organisatoriskt – i relation till kunder respektive 
leverantörer? 
Var övergången ett krav från kunder, miljö eller ”bara” för att 
uppfylla RoHS? 
Är ni miljöcertifierade och vilka är era viktigaste mål? 
Hur ser man på kommande förbud/direktiv från EU – REACH, 
maximal standby-ström, upphävandet av undantagen i RoHS? 
I Japan skedde lite övergång till blyfritt frivilligt. Hur ser ni på 
skillnaden mot europeisk produktion? 

Uppföljning Sammanfatta 
Fråga om jag uppfattat rätt 
Är det något att tillägga 

Formalia Får jag ange namn på person och företag 
Vill ni se min utskrift 
Vill ni se min analys 

5.5 Transkribering 
Transkribering innebär att överföra ett samtal till skrivet språk. Detta innebär enligt Linell (1994) 
att samtalet delvis tolkas. I transkriberingen används skriftspråk eftersom vi vill att utskriften 
skall vara läsbar. Övergången från talspråk till skriftspråk medför att språket förändras. Tids-
faktorn kan också påverka tolkningen (Dalen, 2008) och därför transkriberades texterna så snart 
som möjligt vilket innebar inom en vecka. 
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För transkriberingen valdes en basmetod enligt Linell (1994). Texten skrev som talspråk utan 
speciell markering av tonlägen. Texten är skriven som en löpande text utan punkter men med 
stor bokstav där en ny mening tros börja. 

5.6 Analys 
Efter utskrift analyserades materialet med följande metod. Svaren färgmarkerades sorterat efter 
om de berörde tekniska frågor, konventionellt miljöarbete respektive förändringsarbetet. De 
olika färgmarkerade avsnitten fördes ihop i tre olika dokument som sedan sorterades ytterligare 
efter rubrikerna Allmänt, Miljöfråga, Framtiden, Rädslor, Kostnader, Kvalitén, Signalen, Kaos, 
Stöd, Omställningen samt Nya rutiner.  

5.7 Konfidentialitet 
Eftersom några av respondenterna inte ville att jag skulle namnge person eller företag är alla 
uppgifter som kan peka ut person eller företag borttagna. Alla är dock medvetna att personer 
med kunskap om branschen kommer att kunna gissa vilka företag som ställt upp. Ingen av 
respondenterna ville se någon utskrift eller analys.  
 
 

6 Resultat och analys 
Här nedan redovisas resultaten från intervjuerna tillsammans med en analys av varje område.  
 Det första avsnittet handlar om hur företagen har fått signal till förändring, varifrån den kom 

och hur snabbt de olika företagen reagerade på signalen. 
 Det andra avsnittet handlar om hur stödet från omvärlden såg ut. Vilket stöd för omställning 

fanns i fackpress, hos konsulter och hos myndigheter? Vilken betydelse hade olika nätverk? 
 Det tredje avsnittet handlar om kvalitetsfrågor och ekonomiska aspekter på förändringen. 
 Det fjärde avsnittet behandlar inställningen till direktivet som ett miljökrav samt hur 

företagen kopplade direktivet till sitt eget miljöledningsarbete. 
 Det femte avsnittet tar upp vilka svårigheter företagen mötte på vägen till en blyfri 

produktion. 
 Det sista avsnittet beskriver hur resultatet av förändringsarbetet blev, vilka fördelar och 

möjligheter företagen ser idag. 

6.1 Signal till förändring 
När förslag till en ny lag läggs kan det vara lätt att tro att det är den enda och viktigaste signalen 
till en förändring. Företagen i intervjuerna har fått signal till att ställa om produktionen på olika 
sätt. In-House företaget har en internationell marknad och var ”ganska tidiga att pröva för dom la 
märke till att i Japan så fanns produkter eller dom pratade om …” (Intervju 2). Mindre legoföre-
taget fick också tydliga signaler från kunder och marknaden: 
 

”Ja för när marknaden väl hade fått reda på det här med blyfritt då hade dom ju märkt att en konkur-
rent som också säljer såna /…./ han har ju erbjudit dom Ja då måste vi också ha RoHS vi måste ha 
blyfritt direkt ” (Intervju 3).  
 

Det större legoföretagets kunder kör fortfarande på de undantag som finns och de som är inter-
vjuade i den producerande enheten väntar på att får beställningar av blyfria kretskort men: ”dom 
verkar inte göra det förrän de har kniven på strupen” (Intervju 4). De intervjuade upplever att det 
finns ett stort motstånd att förändra design innan kravet finns. De försöker påverka sina kunder 
genom sin marknadsorganisation men har hittills inte fått någon respons. 
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”Nej nej Ingen vågar göra någonting och ingen vågar starta för dom tittar lite på varandra bara 
/…./Ja vi har ju förklarat att det är lite problem här med komponenter och allt det här Det har kom-
mit blyfria BGA-n som vi ska blanda in i vår blyade process Och det vill vi inte Vi säjer vi kör men 
då får ni stå för det” (Intervju 5) 
 

Även om det finns ett EU-direktiv så visar intervjuerna att marknaden ger en starkare signal att 
starta med ett omställningsarbete. Ger inte marknaden signalen verkar det som företagen inte tar 
tag i omställningen förrän det är absolut nödvändigt. De strategier som Berkhout et al (2006) 
identifierade kan ses i företagens och deras kunder respons på den första signalen. In-House 
företaget har tagit en inställning att ”Riskanalysera och Värdera”. De prövade tidigt och provade 
att släppa ut produkter på marknaden för att testa och utvärdera. Det mindre legoföretaget 
beskriver ett agerande med inställningen att ”Ta risken”. En inställning att törs konkurrenten så 
törs vi. I det agerande som större legoföretaget beskriver finns en klar inställning att ”Vänta och 
se”. Det är viktigt att påpeka att inställningen vänta och se inte är de intervjuades åsikt utan är 
deras beskrivning av sina kunders agerande. För det mindre företaget kan kort beslutsväg och en 
stor lyhördhet för marknadens krav ha påverkat att de började testa i ett tidigt skede, men 
förändringsarbete krävs stöd från olika organisationer eller nätverk. 

6.2 Omvärldens stöd, positivt eller negativt 
Det stöd företagen fått i sin omställning har kommit från olika teknikgrupper och från andra 
tillverkare. In-House-företaget och mindre legoföretaget beskriver kontakter med omvärlden och 
tester: 
 
 ”Sen hade vi kört [utelämnat produktnamn] och hade ute hos kund till och med så vi kunde få in 

data från felutfall och såna hära saker. Och sen var vi med och är fortfarande med i olika konsortier 
Det är väl där som jag har varit mest inblandad Där man också tidigt gjorde tester på olika alla möj-
liga legeringar och man gör fortfarande det Vi hade en hyfsad grund att stå på” (Intervju 2). 

 
 ”Vi var ute väldigt tidigt /…/ Så vi körde ju mycket tester och så vi fick ju mycket kött på benen där 

i och med att många företag kom ju hit och körde tester då” (Intervju 3). 
 
Det mindre legoföretaget beskriver att man har stärkt sitt kunnande genom att prova: 
 

”Nu har vi provat i stort sätt allt med blyfritt och vi kan inte känna att vi har några stora problem 
någon stans eller mött på det Så nu skulle man som sagt helst vilja enbart köra blyfritt faktiskt” 
(Intervju 3” 

 
Ingen av företagen upplever att myndigheter gett något stöd och tre respondenter, represente-
rande alla tre företagen, upplever att rapporteringen i tekniska tidskrifter och av konsulter mest 
tog upp problemen och farorna: 
 

”Dom enda det har varit några konstiga såna här tekniker konsulter som tjänar pengar på att 
ifrågasätta saker och ting i stort sett Dom har tagit upp såna här Dom tycker det är fel mycket så här 
Men jag vet också att dom tar upp det för att det ska bli lite Att dom ska få igång diskussionen” 
(Intervju 2). 
 
” I och med att man också läste så mycket om det här Varningar då dom här /utelämnat namn/ och 
dom här som skrev både titt som tätt hit och dit i alla elektroniktidningar Att det var jättedåligt och 
det var jättedåligt och så vidare va Så egentligen tyckte väl vi ändå i ett ganska tidigt skede Tycke 
väl ändå vi att vi fick bättre lödresultat än alla de här avskräckande bilderna med dom här gråa trista 
korniga lödningarna” (Intervju 3). 
 
”Dom är lite fega Sen var det en person upp till /utelämnat ortnamn/ och skrämde upp /utelämnat 
företagsnamn/ ordentligt med (ohörbart) sen våga inte dom något längre Då blev det tre månader 
bakåt igen” (Intervju 5). 
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Respondenterna har beskrivit hur informationen såg ut och hur de tog till sig kunskap. Även i 
efterhand upplevs informationen från konsulter och tidningsartiklar som mycket negativ och 
skapade mest oro. In-House-företaget hade kontakter med internationella nätverk som kunde 
balanser den negativa informationen. För framför allt det mindre legoföretaget saknades i 
mycket denna möjlighet. De två företag som kör blyfritt använde sig av metoden att prova och 
utvärdera för att skaffa sig egen Hands-on-erfarenhet. De har på olika sätt skapat sig nätverk så 
att de kan diskutera och utvärdera sina erfarenheter. Det egna provandet ger också den 
kroppsliga kunskap som är viktig enligt Nonaka (1994). Det ligger ett stort värde i att se att 
produkten ser ut som den brukar och alltså bör ha samma kvalitet som i går. Företagen nämner 
information som kommer från olika konsulter och fackpress men de nämner inte seminarier och 
kurser. Detta kan bero på att information och kunskap som ges vid olika seminarier inte är så 
användbar som den som fås när man nätverkar eller provar själv.  

6.3 Frågor om ekonomi och kvalitet  
Omställningen till blyfri lödning har varit kostsam för de producerande företagen. Ny process-
utrustning har köpts in och det krävdes en stor personalinsats för att utbilda i och verifiera den 
nya tekniken. Produktionen är också dyrare idag orsakat av högre materialkostnad och högre 
temperatur i våglödning och omsmältning. En respondent nämnde att det kan kompenseras med 
ny teknik så att kostnaden för slutkunden inte blir högre: 
 
 ” Men jag tror inte det är så mycket dyrare Vi kompenserar det också genom att i förra generationen 

var det tio kort Sen kör vi ett kort som gör lika mycket Och det är massa större funktioner i små 
kapslar som Det går lite åt det hållet att det blir mindre hårdvara” (Intervju 2). 

 
Elektroniken blir ständigt mindre och mindre. Mer funktioner byggs in i kretsar så att storleken 
på de produkter som exempelvis vi konsumenter köper mer bestäms av tangentbordets storlek är 
av funktionen. Även om kostnaden för slutkunden kan kompenseras genom en miniatyrisering så 
finns det en fråga hur de ökade kostnaderna påverkar möjligheten att producera i Sverige.  
 
In-House-företaget nämner att dispenserna var positiva för ekonomin eftersom det gav längre tid 
för att ställa om och att använda slut på komponenter som var avsedda för lödning i tennbly. 
  
Toleranserna för produktionen har minskat i och med övergången till nya legeringar vilket kan 
leda till kvalitetsproblem. Det som dock verkar bekymra respondenterna mest är tillförlitlig-
heten. De diskuterar att det inte är någon som vet hur elektroniken håller långsiktigt och om det 
är lika bra kvalitet på det som tillverkas idag. Det är också det som enligt en respondent gör att 
vissa kunder inte törs löda utan bly. ”Dom oroar sig för tillförlitligheten i vanlig ordning” 
(Intervju 5). I Intervju 2 instämmer respondenten att det är mycket som är okänt men det var det 
i den gamla tekniken också: 
 
 ”Det är mycket mycket tester som vi inte har svar på, som ingen i hela världen vet. Men så säjer 

dom också när vi började med blyfritt. Även i slutet när vi körde blyat var det en massa frågor. 
Varför blir det en massa voids på så och så Sen kollar man på gamla blyade och det var samma sak 
fast det var ingen som bekymrade sej över. /…./ Så det går inte att säja vilket som är bättre eller 
sämre. Å andra sidan massor av dom här sakerna är inte utredda ännu. Ändå kör vi miljarders med 
produkter. Och därför kör inte flygindustrin och dom som gör marssonder och månraketer och 
atombomber och sånt.  

 
Osäkerheten om den långsiktiga tillförlitligheten finns kvar och kommer troligen inte att för-
svinna förrän en tillräckligt lång tid har gått. En fråga är om inte kraven ställs för högt eftersom 
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livslängden på elektroniska produkter blir kortare och kortare i takt med att nya modeller och 
tekniska lösningar kommer. 

6.4 Miljöperspektiv i förändringsarbetet 
Alla intervjuade uttalar en förståelse för miljöskälet bakom införandet RoHS-direktivet. Bägge 
de legotillverkande företagen driver på sina kunder att de skall gå över till blyfritt på alla pro-
dukter. Skälen är dels miljömässiga dels att kunna få bort dubbel produktionsutrustning och 
förenkla hanteringen. Kunder till de intervjuade företagen har upplevt krav från marknaden att 
produkterna ska vara blyfria. Det är för dom inte bara ett lagkrav utan även ett marknadskrav. De 
har i vissa fall gjort om sin design för att få sina produkter RoHS-kompatibla som ett marknads-
krav mer än ett EU-krav. En respondent kommenterade att det är större krav på blyfritt i de 
produkter vi som enskilda konsumenter köper, vilket kanske kan förklara varför en ny design av 
konsumentprodukter gick snabbare. De produkter som idag omfattas av undantag är till stor del 
industriprodukter där kravet från marknaden på mer miljöanpassade produkter kan vara mindre. 
Detta kan förklara varför det större legoföretaget har svårt att motivera sina kunder att konvertera 
till blyfritt innan lagen ändras. På frågan om hur medvetna alla som arbetade i produktion var att 
det var ett miljökrav bakom allt arbete med omställningen svarade en respondent: 
 

”Då tror jag inte att dom tänkte i sitt dagliga arbete att nu ska vi förbättra miljön Men när man stan-
nade upp och fråga varför gör vi det här Jo vi har ett miljöåtagande här så visst var dom medvetna 
om det men men normalt sätt i det dagliga så visst var det dagliga problem i det här mer än att vi ska 
gå i bräschen och vara miljöledande” (Intervju 1). 
 

Intervjuerna visar som sagt att det finns en stor förståelse för miljöperspektivet i RoHS-direktivet 
och i förbudet för bly som legeringsmetall i lödning hos både miljöansvariga och produktions-
ansvariga. Två respondenter tog ändå upp aspekten att elektronikindustrin är en mycket margi-
nell användare av bly. De för fram att mängden bly som används i elektronik är mycket liten, 
under 1 % av årsförbrukningen i världen. Förståelsen är dock större än vad som framkom i 
artiklar i specialtidningar före införande av direktivet. Miljöfördelarna och riskerna med bly 
diskuterades knappast inte alls inte i fackpressen. Trots detta finns idag en positiv inställning till 
direktivet hos dem som har gått igenom förändringsarbetet. 
 
De två företag som idag inte kör helt blyfri produktion har skrivningar om val av material med 
minsta möjliga miljöpåverkan i sina policys. Där finns också uttalade mål att minska energi-
förbrukningen och få bättre resursutnyttjande. Men om hänsyn tas till den stora ökningen av 
antalet elektroniska produkter och att risken är stor att de slängs bland brännbara sopor eller 
exporteras till utvecklingsländer så skulle produkten kunna vara den mest betydande miljöpåver-
kan. Om inte produktens långsiktiga miljöpåverkan diskuteras i miljöarbetet riskerar ett drivande 
av krav på mer blyfri lödning att få stå tillbaka för minskad energianvändning. I dessa två mål 
finns en konflikt eftersom lödning med blyfria legeringar kräver mer värme. Den möjliga kon-
flikten har inte diskuterats med respondenterna men är värd att utvärdera vidare. Det är värt att 
betona att det mindre legoföretaget som inte har miljöledningssystem tog till sig signalen snabbt 
och agerade. Det finns inget som visar att ett miljöledningssystem påverkar omställningsarbetet 
och leder alltså inte till ringar på vattnet och väsentligt förbättrade rutiner. 

6.5 Utmaningar och svårigheter för förändringsarbetet 
In-House företaget och det mindre legoföretaget beskriver de svårigheter som uppstod i samband 
med övergången till blyfri produktion. Mycket problem fanns inom logistik och komponent-
försörjningen. Leverantörerna av komponenter hade inte ett färdigt system för märkning av 
RoHS-kompatibla komponenter. De svenska underleverantörerna hade i början inte all informa-
tion som In-House-företaget efterfrågade: 
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”Och sen hade inte vi fått all information från alla våra komponentleverantörer Det fanns inget 
system för det så när man väl fick en lista på tusen komponenter så fanns det inte Man kunde inte få 
ut riktigt vilka Är det någon som är något undantag Är det något som är blyfritt fast den tål inte dom 
här lödtemperaturerna Såna saker var det ju” (Intervju 2). 
 
”Just logistiken var kanske den grej som, som ska man säja, gav oss kanske ett större arbete än vad 
vi trodde då. Dom logistiska aspekterna för det är ju både externlogistik med inköp och så där och 
även i huset då när man har dubbla grejor då att hålla isär” (Intervju 1) 

  
Problem upplevs också när företagen kör blandad produktion. Arbetsstationer måste märkas upp 
och komponenter vara märkta för att inte riskera att smitta blyfria lod med bly. Blyförorening av 
en lödning med blyfritt lod kan göra att RoHS-direktivet inte uppfylls men ger också dålig 
kvalitet på lödfogen. In-House företaget och mindre legoföretaget beskriver vad man gjort för att 
styra upp i produktionen: 
 

”Vi fick några (spetsar till lödpennor, författarens anmärkning) som var för blyat och några för bly-
fria så vi fick märka upp” (Intervju 3). 
 
” men vi försöker märka upp den här repsektionen (plats för reparationslödning, författarens 
anmärkning) som har det här tecknet där finns alla lödkolvar och alla lödspetsar och all lödtråd är 
bara blyfritt och den här blyad” (Intervju 2). 
 

Risk för sammanblandning har varit drivande när In-House-företaget har beslutat att bara köra 
blyfritt och att lägga ut produktionen med tennbly på lego:          
 

”Egentligen finns det produkter vi har dispens för i våran produktfamilj men vi har sagt att det är så 
krångligt att ha blandade processer Det är risk för fel liksom” (Intervju 2). 
 

Problemet med sammanblandning har diskuterats även i det större legoföretaget som anser sig 
väl förberedda för att övergå till blyfri produktion den dag kunderna kräver det: 
 

”Vi hade ju det här jobbet då så vi hade ju uppmärkt bord Eller det har vi fortfarande Vi märkte upp 
allting egentligen för slippa den här smittan /…/ Så dom här märkningarna har vi ju Dom finns ju i 
förrådet här Dom har vi inte kastat” (Intervju 4) 

 
Respondenterna beskriver här de svårigheter som uppkom i omställningen. Det blev ett större 
problem än vad man insåg att byta legering i lödprocessen. De beskriver kanske inte ett kaos 
som Nonaka (1994) talar om men de redogör för flera oväntade problem som kräver kreativa 
lösningar. Fler delar av företaget blev inblandade och de funktionerna kanske inte var lika för-
beredda som de som ansvarade för lödprocessen var. De beskriver också de svårigheter som kan 
uppstå vid blandad produktion och hur de har arbetat med information för att förhindra samman-
blandningar och att inte misstag skedde. Det större legoföretaget har förberett sig för omställning 
men har inte fått sina rutiner testade fullt ut. 

6.6 Förändringsarbetet ger ringar på vattnet 
Förändringen i produktionen har lett till förändringar av rutiner och flera respondenter berättar 
om de positiva saker som skett i samband med ändringen i produktionen. In-House företaget 
beskriver hur förändringsarbetet påverkade och tog bort en klassisk konflikt. De som designar 
eller konstruerar en produkt kräver oftast att produktionen ska klara att tillverka den. Produk-
tionen i sin tur har sagt att det här är inte producerbart utan har krävt omdesign och det har inte 
gått att skapa en dialog men i arbetet med att implementera RoHS öppnades tidigare stängda 
dörrar: 
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” Vi gjorde många bra saker Vi passa på att göra om designer och så där när vi ändå skulle över till 
blyfritt och då tog vi bort en massa problem som vi hade i vissa produkter 

 Och vi fick aldrig design att ändra det där för dom sa att det Men blyfritt gjorde till att börja med att 
komponenterna försvann i stort sett Fast det gjorde också att vi fick igång ett Det här gör våra pro-
dukter väldigt mycket billigare det är att vi faktiskt tvingades att samarbeta mellan komponent-
teknik och design och att dom faktiskt I början var dom livrädda för det här att vi skulle klara att 
löda över huvud taget Så vi fick igenom massor omdesigner som vi inte  Och det bästa är att det här 
samarbetet sitter faktiskt i Då upptäckte vi att det gick ju att designa om och att det var faktiskt 
ganska vettigt att samarbeta bättre Och sen fick man då faktiskt personliga relationer också Så då 
kan man ju fortsätta med dom efteråt också” (Intervju 2) 

 
Även det mindre legoföretaget är snabb att kommentera fördelar som upplevts: 
 
 ” Vi har nog blivit mycket bättre på att dokumentera Faktiskt Så inget ont som inte för något gott 

med sig För helt plötsligt då var man liksom Behövde ha mycket bättre koll på produkterna och 
processen va Så man kan nog säja att det var nog ett led i bättre dokumentation” (Intervju 3). 

 
En respondent på In-House-företaget nämner att man fått bättre verktyg för att utvärdera produ-
cerbarheten på nya produkter. Konverteringen till blyfri lödning har lett till att man använder sig 
av Design For Manufacturing helt och hållet. Man låter möjligheten att producera effektivt styra 
i designprocessen. Det gör att man kan jobba mer systematiskt än vad man gjorde innan RoHs-
direktivet drevs igenom. Detta upplevs som mycket viktigt eftersom man i dagens konkurrens-
situation måste förbättra sig varje dag. 
 
Företagens dynamiska förmåga enligt Zollo & Winter (2002) är förmågan att skapa nya rutiner 
från de erfarenheter och den information man tar till sig. In-House-företaget beskriver hur de 
problem som uppstod i samband med omställningen till blyfri lödning öppnade dörrar som tidi-
gare varit stängda. Från en situation där design och produktion skyllde fel på varandra och hade 
väldigt liten kontakt har nu skapats ett bra samarbete. Man har skapat nya verktyg och nya ruti-
ner som lett till ett kvalitetsmässigt förbättrat arbetssätt. In-House-företaget kan vara det av de 
intervjuade företagen som har utsatts för stora utmaningar oftast i och med att man arbetar inter-
nationellt och är också det företag som beskriver det bredaste nätverket. Det skulle då alltså vara 
det som påverkat att man idag har förbättrat många rutiner.  
 
Trots alla problem som var upplever de företag som kör blyfritt att det går bra idag trots att 
förhandstipsen var negativa: 
 

” Jag skulle säja att jag tycker det gick väldigt bra faktiskt” (Intervju 1). 
 
”Nu rullar det på” (Intervju 1). 
 
”Jag tycker väl att det gått riktigt bra måste jag säja. Vi har inte stött på så där jättemycket problem” 
(Intervju 3). 
 

Även det stora legoföretaget, som genom arbete i olika samordningsgrupper var föreberedda 
men ännu inte har provat sina nya rutiner, ser positivt på en kommande omställning: 
 

”Ja vi har ju pratat mycket om det Jag ser inga problem Jag kanske är rätt person att inte se dom” 
(Intervju 4). 
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7 Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Den här uppsatsen visar att de olika företagen har använt olika strategier för att uppfylla kravet 
om blyfri lödning i RoHS-direktivet. Beroende på företagens kunder har olika strategier valts. 
Av stor betydelse har företagens möjligheter att prova i ett tidigt läge varit samt att få tester 
utvärderade av nätverk och kunder. Nya rutiner har byggts på erfarenheter och respons från 
marknaden. 
 
In-house företaget har utnyttjat sin möjlighet att släppa ut testprodukter på marknaden och få 
dem utvärderade. De har också utnyttjat internationella kontakter och nätverk för att förstärka sin 
kunskap. Företagets förändringsarbete har lett till väsentligt förbättrade rutiner och bättre 
samarbete mellan företagets olika avdelningar. 
Mindre legoföretaget skaffade sig möjlighet att prova i ett tidigt skeda. Genom testmöjligheten 
skapades kontakter med andra företag och en möjlighet till gemensam utvärdering av prover. 
Även detta företag redovisar att rutiner har förbättrats genom arbetet att implementera RoHS-
direktivet. 
Det större legoföretaget har förberett sig för att förändra produktionen men genom att det 
företagets kunder omfattas av undantagen har de ännu inte fått testa rutiner i verkligheten. Det 
kan vara intressant att följa upp det företaget och dess kunders erfarenheter när undantagen har 
upphört  
 
 
 De företag som gått igenom förändringsarbete initierat av krav på blyfri lödning ser idag 

positivt på omställningen. 
 Direktiv och formella krav är viktiga för att initiera ett förändringsarbete, men signaler från 

marknaden har visat sig vara viktigare. Krav och önskemål från kunder har stärkt företagen i 
beslutet att kunna erbjuda blyfritt så snart som möjligt.  
 Kvaliteten på lödningen och framförallt den långsiktiga tillförlitligheten är det som står i 

vägen för att fler produkter blir blyfria. Inget företag har nämnt ekonomin som något hinder 
för omställning.  
 Företagens nätverk är viktiga och är det som påverkar arbetet i positiv riktning. Bransch-

organisationer och myndigheter har inte påverkat arbetet i någon större utsträckning. 
Fackpress och konsulter har kommit med information som fördröjt omställningen. 
 Om företagen är miljöcertifierade eller inte har inte påverkat beslut om takten i att testa och 

införa blyfri lödning. Den här undersökningen visar att det är viktigare att ledningen är 
positivt inställd till förändringen.  
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