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Sammanfattning 
Titel: Hur grön är din lean-verksamhet? – En studie om managementmetoder 

med syfte att integrera miljömässiga hållbarhetsaspekter i svensk lean-

produktion. 
 

Författare: Sofia Enskog, Carl Håkan Sandström och Maria Yeh 

 

Handledare:  Peter Gustavsson 

 

Bakgrund: Miljöhänsyn utgör en påtaglig konkurrensfaktor hos dagens företag. 

Samtidigt finns barriärer mot grönare verksamheter. Miljöaktiviteter 

upplevs problematiska att operationalisera och att affärsmässigt 

motivera. Forskare har identifierat lean-modellens resurseffektivitet och 

operationaliseringsverktyg som en potentiell lösning. Däremot finns 

begränsat stöd för hur lean kan miljöanpassas i en inomorganisatorisk 

kontext. Således är det relevant att kartlägga hur svenska lean-företag 

organisatoriskt samordnar miljöaspekter och lean-aktiviteter. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda hur miljöaspekter och lean-aktiviteter 

organisatoriskt kan samordnas för att realisera de fördelar ett integrerat 

arbetssätt kan medföra. Därtill ger studien konkreta rekommendationer 

för verksamheter liknande de studerade. 

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi. Den 

empiriska undersökningen utgörs av en fler-fallstudie innefattande 23 

intervjuer med lean- och miljörespondenter på 12 företag. Företagen har 

klassificerats i en kartläggande analysmodell för att ge upphov till 

diskussion om styrningsområdenas integreringspotential.  

 

Slutsats: Resultatet visar trots positiv teoretisk motivering samt förståelse för lean-

modellens positiva miljöpåverkan att majoriteten av de studerade 

verksamheterna inte nått höga integreringsnivåer. Vi menar att 

miljöarbetet bör anpassas för att passa lean-modellens struktur.  En 

tydligare miljömässig ansvarsfördelning, tvärfunktionellt arbete, ned-

brutna miljömål, integrerad måluppföljning samt inkludering av miljö-

aspekter i daglig styrningsmetodik kan medföra såväl kostnads-

besparingar som stärkt miljömässig hållning. 

 

Nyckelord: Lean, green, miljömässig hållbarhet, styrning. 



 

 

Abstract 

Title: How green is your lean-corporation? – A study about management 

methods with aim to integrate environmental aspects in Swedish lean-

production. 

Authors:  Sofia Enskog, Carl Håkan Sandström and Maria Yeh 

Supervisor:  Peter Gustavsson 

Background: In today’s businesses the awareness is increasing on the environmental 

impact as a significant competitive factor. At the same time, companies 

face barriers developing into a greener company. The environmental 

activities are experienced as challenging to operationalize and 

commercially justify. Researchers have identified resource efficiency 

and the operationalizing tools of the lean model as potential solutions. 

However, there is limited research on how lean can be adapted to 

environmental aspects in an organizational context. This study is 

therefore essential to chart how Swedish manufacturing companies co-

ordinates the lean and environmental activities organizationally. 

Aim: The purpose of the study is to investigate how lean and environmental 

activities can be coordinated organizationally to obtain the advantages of 

an integrated approach. This in order to present recommendations for 

similar companies. 

Methodology: The study has been conducted with a qualitative research strategy. The 

empirical study includes 23 interviews with lean and environmental 

respondents from 12 manufacturing companies in a multiple case study 

design. The companies have been charted in an analytical model to 

provide a discussion on potential integration of the management areas. 

Conclusion: The findings of the study indicate that the majority of the companies have 

not reached a high integration level despite theoretical statements and the 

awareness that positive effects of the lean-model can be obtained through 

an environmental perspective. We consider that the environmental 

activities should be adapted into the lean-model structure. More distinct 

delegation of environmental responsibilities, cross-functional teams, 

degraded goals, integrated measuring systems and inclusion of the 

environmental aspects in the daily management can result in financial 

savings and enhanced environmental sustainability. 

Keywords: Lean, green, environmental sustainability, management control. 
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1.  Inledning 

Kapitlet inleds med att presentera relationen mellan lean-modellen och miljömässig 

hållbarhet vilka utgör studiens huvudbegrepp. Därefter belyses den problematik många 

företag upplever med att ge miljöaspekter operativ verksamhetspåverkan. Den miljö-

anpassade lean-modellen presenteras sedan som potentiell lösning på problematiken. 

Därefter framhålls de organisatoriska svårigheter som är förknippade med att 

strukturera tillverkande verksamheter efter en grön lean-modell. Vidare redogörs för hur 

studiens syfte och frågeställningar förhåller sig till den beskrivna problematiken. 

Avslutningsvis argumenteras för avgränsningen till tillverkande företag. 

1.1 Bakgrund 

Företags arbete inom miljöfrågor har övergått från trend till en absolut nödvändighet för 

att uppfylla det omgivande samhällets krav. Huvudbudskapet hos anhängare av 

miljöfrågan är att samhällsutvecklingen sedan industrialiseringen skett utan tillräcklig 

hänsyn till negativa externaliteter såsom olika typer av miljöföroreningar (Zokaei et al 

2013). Dagens företagskunder och konsumenter förutsätter att produkter tillverkas enligt 

rådande lagkrav och med hänsyn till miljöaspekter (Garza-Reyes 2015). Samtidigt har 

mellanstatliga samarbeten med syfte att internalisera negativa effekter i företags besluts-

fattande haft begränsad framgång vad gäller att genomdriva nödvändiga förändringar 

(Zokaei et al 2013). Således konstateras allt oftare att en stor del av det nödvändiga 

förändringsansvaret vilar på samhällets företag som därför tvingas ställa ambitiösa 

miljömål och miljöanpassa verksamhetsprocessers utformning (Garza-Reyes 2015; 

Zokaei et al 2013).  

 

Företagsledare har historiskt betraktat miljöåtgärder som kostnadsdrivare men på senare 

tid börjat miljöanpassa affärsmodeller (Ammenberg 2012; Ottosson & Parment 2013; 

Porter & van der Linde 1995). Detta främst då miljövänliga konsumenterbjudanden 

premiumprissätts i tilltagande utsträckning (Ottosson & Parment 2013; Porter & van der 

Linde 1995). Det finns emellertid flertalet empiriska studier som påvisar hur miljö-

aktiviteter även kan ha positiva effekter på kostnadssidan. I en rapport från McKinsey & 

Company värderas amerikanska energibesparingsmöjligheter till 130 miljarder dollar per 
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år (Granade et al 2009). Därtill visar en undersökning bland amerikanska företagsledare 

från 2010 hur hela 93 % anser att miljömässig hållbarhet kommer vara en avgörande 

faktor för företagets konkurrenskraft innan 2020 (Zokaei et al 2013). 

 

Lean-modellen och miljöarbete har i stort sett samma övergripande mål och syfte. 

Koncepten strävar bland annat efter att eliminera slöserier och effektivisera användandet 

av resurser (Averill 2011; Galeazzo, Furlan & Vinelli 2014). Lean-konceptet är en av 

världens mest inflytelserika management-modeller (Schonberger 2007). Modellen är 

känd för att höja företagets konkurrenskraft genom metodik för eliminera icke-

värdeskapande aktiviteter, så kallade slöserier (Ptacek, Motwani & Jiménez-Marcel 2011; 

Samuel, Found & Williams 2015). I många tillverkningsprocesser skapas överskott av 

råmaterial som bidrar till miljöföroreningar såväl som höga kostnader (Kidwell 2006). Ett 

miljömässigt förhållningssätt kan således vara affärsmässigt genom ett resurseffektivt 

arbetssätt (Averill 2011). För att kontinuerligt reducera slöserier inkluderar lean-modellen 

därtill struktur och metodik för ständig processförbättring. Forskare framhåller hur en 

organisationskultur grundad på ständig förbättring kan underlätta den inom-

organisatoriska spridningen av miljömässigt tänkande (Garza-Reyes et al 2014; 

Pampanelli, Found & Bernardes 2014). Ett miljömässigt, eller grönt, lean-arbete kan 

därför utgöra den framtida konkurrensfördel som många tillverkande företag försöker 

uppnå (Dhingra, Kress & Upreti 2014; Florida 1996; Verrier et al 2014). 

1.2 Problemdiskussion 

Trots höga ambitioner har företag problem med att ge miljömässigt hållbarhetsarbete 

faktisk verksamhetspåverkan. Teoretiker utpekar två relaterade huvudanledningar för 

denna problematik (Corbett 2009; Epstein 2014). För det första föreligger ett problem att 

affärsmässigt motivera ett miljömässigt förhållningssätt på såväl strategisk som operativ 

nivå. Problemet har sin grund i hur företagsledare generellt ser ett avvägningsförhållande 

mellan lönsamhet och företagets miljöhänsyn (Porter & van der Linde 1995). Det andra 

huvudproblemet är av organisatorisk karaktär då strategiska miljömål inte når ut till 

verksamhetens operativa delar (Corbett 2009; Zokaei et al 2013). Företagets sätt att 

fördela ansvar i hållbarhetsfrågor påverkar även den underliggande miljöinställningen. 

Organisationer som överlåter det övergripande miljöansvaret åt kommunikations- 

respektive informationsfunktioner har generellt en mindre genuin miljöinställning än 



3 

 

företag med miljöinriktade ledningspositioner. Miljöfokuserade ledningspositioner 

tydliggör hur organisationen tillskriver miljöfrågor strategisk betydelse. I dagsläget är 

detta förhållningssätt relativt ovanligt bland större svenska företag. Denna bristande 

strategiska förankring är problematisk då mandat att genomdriva nödvändiga miljö-

anpassningar och miljöinvesteringar saknas (Bonini & Görner 2011; Ottosson & Parment 

2013; Porter & van der Linde 1995). Överlag anses det problematiskt att operationalisera 

miljömässiga hållbarhetsambitioner, exempelvis att tillföra miljöhänsyn till produktionen 

(Corbett 2009; Zokaei et al 2013). 

 

Den miljöanpassade eller gröna lean-modellen har av flera forskare identifierats som svar 

på den ovan beskrivna miljöproblematiken (Hall 2013). Lean-modellen fick sitt 

akademiska genombrott under slutet av 80-talet delvis då den bestred en produktions-

teoretisk utgångspunkt. Innan modellens genomslag hade teoretiker utgått ifrån att det 

föreligger ett avvägningsförhållande mellan produktivitet och kvalitet (Holweg 2007; 

Samuel, Found & Williams 2015; Schonberger 2007; Womack, Jones & Roos 1990). Då 

produktionen struktureras enligt lean-principer kan den vara produktiv samtidigt som den 

genererar högkvalitativa produkter. Forskare som arbetar kring den gröna lean-modellen 

utgår ifrån att samma felaktiga avvägningsförhållande delvis antagits om lönsamhet och 

miljöhänsyn (Zokaei et al 2013). Med andra ord menar de att då produktionen organiseras 

enligt deras modell kan miljöaktiviteter göras på ett lönsamt sätt. Samtidigt understryks 

hur lean-verksamheter inte per automatik är miljömässiga utan det krävs en 

miljöanpassning av lean-modellen (Longoni & Cagliano 2015; Venkat & Wakeland 

2014). 

 

Forskning om relationen mellan lean och miljömässig hållbarhet har fått genomslag först 

på senare år (Garza-Reyes 2015). I sin litteratursammanställning av forskningsfältet visar 

Garza-Reyes (2015) hur en övervägande majoritet publikationer är utgivna under de 

senaste fem åren. Författaren framhåller dock hur tilltagande utgivningsfrekvens är trolig 

som en konsekvens av den miljötrend som påverkar många branscher. Utifrån denna 

litteratursammanställning samt egna kompletterande litteratursökningar menar vi att 

forskningsfältet i dagsläget karaktäriseras av en teknisk överrepresentation (Duarte & 

Cruz-Machado 2014; Garza-Reyes 2015; Wadhwa 2014). En majoritet av forskningen 

kring begreppens integrering har haft som syfte att identifiera och kvantifiera 
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prestationsrelaterade effekter för hela försörjningskedjan snarare än att problematisera 

områdenas samverkan ur ett inomorganisatoriskt perspektiv (Averill 2011; Garza-Reyes 

2015; Verrier, Rose & Caillaud 2016; Zokaei et al 2013). Ett produktionstekniskt 

perspektiv exkluderar dessutom miljöpotentialen hos en lean-organisation karaktäriserad 

av engagemang och ständiga förbättringar (Hanna, Newman & Johnson 2000). Med andra 

ord ger befintlig forskning begränsat stöd åt individuella företag som strävar efter att 

anamma en grön lean-modell.  

 

Management-baserad forskning kring den gröna lean-modellen har bedrivits i mycket 

begränsad utsträckning (Averill 2011; Zokaei et al 2013). Forskning baserad på empiri 

från svenska företag förefaller än mer ovanligt. För oss framstår detta som paradoxalt av 

tre anledningar. För det första brukar lean-fältet kategoriseras som praktikerdrivet 

(Samuel 2013). Forskningens roll har till stor del varit att sprida best practices till nytta 

för företag och konsulter. För det andra identifierar forskare svenska lean-verksamheter 

som mycket konkurrenskraftiga (Schonberger 2007). Detta då världens bästa lean-företag 

med avseende på aggregerade lean-nyckeltal återfinns i de skandinaviska länderna. 

Avslutningsvis representerar Sverige en kontext där företag ofta tar större miljöhänsyn än 

vad lagen kräver samt där miljömässighet ses som en allt viktigare konkurrensfaktor 

(Ottosson & Parment 2013). 

 

Med ovan behandlad teoretisk och empirisk problematik som utgångspunkt menar vi att 

det är av stort värde att genomföra en kartläggande studie kring hur lean och miljöaspekter 

organisatoriskt samverkar i svenska ledande företag. Studien syftar främst till att sprida 

kunskap kring hur miljöaspekter kan operationaliseras genom en grön lean-modell. Med 

sådan kunskap kan företag samtidigt bli mer miljömässiga och mer konkurrenskraftiga.     
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att kartlägga hur lean och miljömässigt hållbarhetsarbete samordnas i 

svenska tillverkande företag. Vidare utreds huruvida miljöaspekter kan operationaliseras 

genom integrering i lean-modellen. Ambitionen är att ge konkreta rekommendationer för 

verksamheter som liknar de studerade. Studiens syfte kan således sammanfattas i följande 

huvudfråga: Hur kan miljöaspekter och lean-aktiviteter organisatoriskt samordnas för att 

realisera de fördelar ett integrerat arbetssätt kan medföra?  

 

Inom ramen för syftet kommer följande forskningsfrågor besvaras: 

● Hur förhåller sig begreppen lean och miljömässig hållbarhet till varandra i tidigare 

bedriven forskning? 

● Hur sker det organisatoriska samspelet mellan lean-aktiviteter och miljöaspekter 

i svenska tillverkande företag?  

● Hur kan styrningsmässig integrering av miljöaspekter i lean-aktiviteter leda till 

positiva effekter?  

● Vilka framgångsfaktorer för ökad integrering kan identifieras? 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till tillverkande företag. För det första då tillverkningsprocessen 

av produkter medför omfattande miljöpåverkan som potentiellt kan reduceras. Produkter 

definierar vi i enlighet med Parry, Newnes och Huang (2011) som materiella varor, 

därmed exkluderas tjänster. Vi menar att lean-verktygs applicering varierar mellan 

tillverkande respektive tjänsteproducerande verksamheter. Därtill låg det i vårt intresse 

att studera verksamheter med jämförbara produktionsprocesser med syfte att utläsa 

generella strukturer. Den empiriska studien kommer således genomföras på vinstdrivna 

företag som bedriver produktion enligt lean-principer och samtidigt genom marknads-

kommunikation tillskriver miljöfrågor hög betydelse. Fortsättningsvis kommer även 

producerande och tillverkande företag användas som synonymer i studien. 

 

Som en konsekvens av den flödesutjämning lean-konceptet syftar till brukar modellen 

inkludera relationen till externa aktörer. Främst framhålls leverantörsrelationers betydelse 

(Liker 2009). Det är även vanligt att i analysmodeller för miljöpåverkan utgå ifrån ett 
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produktlivscykelperspektiv (Duarte & Cruz-Machado 2011). Däremot syftar denna studie 

till att vara relevant för enskilda företag, inte till miljöstyrning av försörjningskedjor. 

Således avgränsas studien till att utvärdera integrationen av lean och miljömässig 

hållbarhet ur ett inomorganisatoriskt perspektiv. Avslutningsvis avgränsas studien till 

företag med verksamhet i Sverige.     
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2.  Metod 

I detta kapitel beskrivs de vägval som lett fram till studiens metodologiska uppbyggnad. 

Inledningsvis redogörs för den logik som styrt metodrelaterade beslut. Därefter 

behandlas de realistiskt orienterade vetenskapsteoretiska utgångspunkter som präglat 

den kvalitativa forskningsstrategin, den iterativa forskningsansatsen samt under-

sökningens flerfallstudie-design. I påföljande del behandlas den intervjuteknik som 

använts för empirins insamlande samt det arbetssätt som följts för att strukturera och 

analysera det empiriska underlaget. Metodkapitlet avslutas med att diskutera etiska 

ställningstaganden samt att bemöta den kritik som kan riktas mot studiens kvalitet och 

metodologiska upplägg. 

2.1 Metodologiska vägval 

Studiens metodologiska uppbyggnad grundas i en strävan efter att välja de 

tillvägagångssätt som har bäst förutsättningar att uppfylla syftet samt besvara de ställda 

forskningsfrågorna. Huvudprincipen för denna studies metodval har varit att uppnå hög 

koherensgrad, vad som brukar kallas för “en tydlig röd tråd”. Detta främst då studien 

utöver sitt teoretiska bidrag syftar till att vara relevant för praktiker. För att aktörer utanför 

akademin ska ges möjlighet att avgöra studiens relevans för den egna verksamheten är 

det enligt vår mening än mer betydelsefullt att redovisa vårt tillvägagångssätt samt 

förklara hur de olika delarna hänger samman. Relevant metodlitteratur har spelat en viktig 

vägledande roll men inte varit avgörande för studiens uppbyggnad. Istället för att strikt 

följa metodlitteratur eller vetenskapsteoretisk skolbildning har undersökningsprocessen 

präglats av ständiga avvägningar där genomförbara alternativ ofta prioriterats. 

2.2 Perspektiv, strategi och ansats 

2.2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Att välja vetenskapligt perspektiv kan ses som att fastslå utgångspunkter för hur den värld 

studien syftar till att undersöka är beskaffad samt hur kunskap om denna kan uppnås 

(Justesen & Mik-Meyer 2013). För problematiken kring hur socialvetenskaplig forskning 

som bland annat företagsekonomi bör bedrivas identifierar Andersson (2014) två 
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huvudsakliga skolbildningar, positivismen och hermeneutiken. Författarens huvudpoäng 

är att det naturvetenskapliga ideal som genom positivismen präglat den samhälls-

vetenskapliga forskningen inte kan appliceras på problem som rör mänskligt handlande. 

För socialvetenskapliga problem identifierar Justesen och Mik-Meyer (2013) de tre 

huvudperspektiven realism, fenomenologi och konstruktivism. Det är rimligt att betrakta 

Justesen och Mik-Meyers (2013) tre perspektiv på en skala mellan Anderssons (2014) 

positivism och hermeneutik där realismen ligger närmast positivismen. 

 

Denna studie syftar inte till att strikt följa ett visst vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Däremot är det nödvändigt att studiens delar utgår från liknande utgångspunkter för att 

uppnå en hög koherensgrad. Justesen och Mik-Meyer (2013) förklarar hur perspektivval 

ofta uttrycks implicit i akademiska sammanhang men att studenter gör klokt i att 

explicitgöra sina utgångspunkter. Formuleringen av denna studies syfte har till viss del 

sin grund i hur forskningsfältet kring lean-produktion och miljömässig hållbarhet hittills 

präglats av ett positivistiskt perspektiv med bidrag kring begreppens kvantifierbara sidor 

som kostnads- och miljösynergier (Garza-Reyes 2015). Denna studie syftar främst till att 

kartlägga omständigheterna kring områdenas organisatoriska samordning. Därmed krävs 

mer djupgående förståelse för den studerade problematiken än vad ett positivistiskt 

perspektiv erbjuder.  

 

Det realistiska perspektivet brukar beskrivas som kvalitativa studiers motsvarighet till 

positivism då realistiska studier ofta söker strukturer, orsaker till handlande, 

generaliserbarhet, modeller samt best practices (Bryman & Bell 2011; Justesen & Mik-

Meyer 2013). Denna typ av kunskapsbildning stämmer väl överens med studiens 

eftersträvade resultat kring kartläggning av nuvarande samordning samt 

rekommendationer och framgångsfaktorer. Viktiga fenomenologiska komponenter som 

förståelse för livsvärld och tillskrivandet av mening representerar en mer djupgående 

analysnivå än vad denna studie syftar till. Dessutom är subjektiv tolkning ingen så pass 

central analyskomponent som för hermeneutiskt grundade studier (Andersson 2014). 

Samtidigt inser vi den organisatoriska kontextens (exempelvis företagets bransch-

tillhörighet och miljöfrågors affärsmässiga roll) avgörande betydelse för resultatens 

allmängiltighet. Strävan att fånga problematikens essens medför att studien enligt strikt 
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klassificering snarare tillhör ett mera hermeneutiskt orienterat perspektiv som kritisk 

realism eller deskriptiv fenomenologi. Att istället betrakta integreringen av miljöaspekter 

i lean-modellen som ett subjektivt fenomen riskerar enligt oss att begränsa studiens 

relevans för praktiker. Att gå längre i denna klassificerande diskussion är i vår mening 

omotiverat då det inte stärker studiens kvalitet. Studien utgår från ett perspektiv som 

liknar hur Justesen och Mik-Meyer (2013) beskriver att realism brukar användas i 

kvalitativa studier med tillägget att omfattande hänsyn tas till den organisatoriska 

kontexten. 

2.2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

I metodlitteratur för socialvetenskaper är det vanligt att presentera hur positivistiskt 

präglade forskningsproblem bäst besvaras genom kvantitativ metod då syftet ofta är att 

kartlägga och beskriva. Det förklaras även hur kvalitativ metod traditionellt associeras 

med hermeneutiska studier som främst syftar till förståelse genom subjektiv tolkning 

(Andersson 2014; Bryman & Bell 2011). Med detta som utgångspunkt hade inte en 

kvantitativ forskningsstrategi varit olämplig för det studerade problemet då syftet till stor 

del är deskriptivt. Å andra sidan bedömer vi det som problematiskt att avgränsa och 

definiera det studerade problemet på det sätt som kvantitativ metod förutsätter, främst då 

studien till viss del är av explorativ karaktär.  

 

Att beskriva de studerade företagens arbetsmetodik kräver enligt vår bedömning även 

större utrymme för detaljer än vad kvantitativ metod erbjuder med resultat i form av 

procentsatser och frekvenser (Trost 2010). För oss väger möjligheten till komplexa 

resonemang genom diskussion tungt i valet av forskningsstrategi varför kvalitativ metod 

har bäst möjlighet att uppfylla studiens syfte. Det kan argumenteras för att en hybrid-

lösning där studien inletts med en kartläggande kvantitativ studie för att sedan följas upp 

på detaljnivå med kvalitativ metod hade inte varit en olämplig forskningsstrategi. 

Hybridlösningar är dessutom något som teoretiker inom företags-ekonomisk metod 

förespråkar (Bryman & Bell 2011). Däremot menar vi att det var av större vikt för 

studiens resultat att det djupgående kvalitativa materialet blev tillräckligt omfattande för 

att lyfta fram de särskilt goda arbetssätt som urskiljs bland de studerade fallföretagen. 

Därmed hade hybridstrategin inte förbättrat det kvalitativt insamlade materialet. 
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2.2.3 Iterativ forskningsansats 

Det studerade problemets utgångspunkt och drivkraft är avgörande för en studies ansats. 

Då utgångspunkt tas i teoribildning kategoriseras ansatsen som deduktiv. Studier med 

strikt deduktiv ansats brukar syfta till att testa befintlig teori genom uppställande av 

hypoteser enligt ett naturvetenskapligt ideal (Andersson 2014). Som motsatt extrempunkt 

finns den induktiva ansatsen då forskningen istället är empiriskt driven (Bryman & Bell 

2011). Denna studies problem är inte av sådan renodlad karaktär att de kan knytas till en 

av dessa extrempunkter. Forskningsprocessen har med andra ord varit ett samspel mellan 

teoretiska och empiriska tendenser, vad Bryman och Bell (2011) kategoriserar som en 

iterativ ansats.  

 

Att utgångspunkten främst är av teoretisk karaktär har bidragit till att befintlig teori gavs 

stor inverkan på empiriinsamlandets beröringspunkter via intervjuguiden. Efter empirins 

insamlande skiftade uppsatsprocessen huvudfokus till att vara mera empiriskt driven. Det 

medförde att fördjupande litteratursökningar genomfördes i de områden som 

respondenterna starkast framhållit. Eftersom att det går att finna begränsad relevant teori 

inom det studerade forskningsfältet syftar analysprocessen till att explorativt lyfta fram 

goda exempel som kan betraktas som rekommendationer snarare än att ställa intervju-

materialet i förhållande till befintlig teori. Det empiriska underlaget spelar alltså en 

avgörande roll för studiens resultat. I slutsatserna ställs de studerade företagens arbetssätt 

mot det nuvarande forskningsläget varför studiens slutpunkt liksom dess utgångspunkt 

främst är teoretiskt orienterad. 

2.2.4 Litteraturgenomgång 

Produktionsstyrning genom lean-modellen är ett område med omfattande teoribildning 

vilket även gäller studiens andra huvudområde, miljömässig hållbarhet (Garza-Reyes 

2015). Däremot är områdenas integrering ett område som teoretiserats i liten omfattning. 

Forskningen som bedrivits inom detta unga teoretiska fält har även betydligt lägre 

spridningsgrad än traditionell lean-forskning varför den är svårare att finna. Att endast 

bedöma litteraturens relevans efter antal citeringar är därför inget välfungerande 

urvalskriterium. För att ge studien teoretisk förankring genom relevant källmaterial är det 

därför av stor vikt att använda en genomtänkt strategi för litteratursökning (Aveyard 

2008). 
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I studiens inledande stadier genomfördes en litteraturgenomgång av övergripande 

karaktär. Då identifierades Garza-Reyes sammanfattande litteraturgenomgång Lean and 

green - a systematic review of the state of the art literature från 2015 som huvudteori. 

Review-artiklar har spelat en central roll för studiens teoretiska förankring. Senare under 

forskningsprocessen utfördes en mer heltäckande litteraturstudie med ambition att kart-

lägga fältets huvudspår. Då identifierades Creating a Lean and Green Business System: 

Techniques for Improving Profits and Sustainability av Zokaei et al från 2013 som ny 

huvudteori då den behandlar integreringsproblematiken ur ett management-perspektiv.  

Sökprocessen efter relevant litteratur har främst utgått ifrån att  identifiera nyckelord för 

att sedan använda dessa i sökmotorer för elektroniska källor. Mestadels har vi använt oss 

utav nyckelorden: lean, production, green, environmental, integration, organization och 

management. Flera av sökorden har hämtats ur de två ovan framhållna huvudkällorna. I 

linje med Bryman och Bells (2011) rekommendationer, begränsade vi oss inte till 

nyckelorden utan genomförde vad som brukar kallas booleska sökningar med 

kombinationer av ord i syfte att identifiera en större mängd relevanta artiklar och böcker. 

Därefter har litteratur sökts med hjälp av den så kallade snöbollstekniken som innebär att 

en för ämnet relevant källa refererar vidare till nästa källa tills ämnets litteratur kartlagts 

på ett översiktligt sätt (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) understryker även 

betydelsen av att ta hänsyn till en källas ursprung varför vi främst använt elektroniska 

databaser från Linköpings universitetets hemsida så som UniSearch, Google Scholar och 

Scopus. 

2.3 Studiedesign och urvalsprocess 

2.3.1 Flerfallstudie-design 

Att välja design för en studie är till stor del en avvägning mellan bredd och djup, vad som 

brukar kallas för ett extensivt eller intensivt empiriskt underlag (Bryman & Bell 2011). 

Denna studie syftar till att framhålla särskilt goda lösningar på problem som tidigare fått 

begränsat teoretiskt utrymme. Det kartläggande syftet medför att det krävs ett extensivt 

underlag för dra slutsatser kring hur svenska lean-företag integrerar miljömässiga 

hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Dessutom syftar inte studien till att djupgående 

förstå aktörers perspektiv på ett fenomen. Snarare avser underökningen kartlägga och 
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beskriva företags generella arbetsmetodik för integrering av de studerade områdena. Trots 

dessa argument för ett brett empiriskt underlag är den undersökta problematiken i vår 

mening av komplex karaktär. Exempelvis är den systematik ett företag använder för att 

följa upp lean- och miljörelaterade mål en företeelse som kräver ansträngning att förklara 

trots att frågan inte rör en respondents känslor inför arbetssättet. Därför krävs en 

undersökningsmetodik som trots en extensiv utgångspunkt ändå ger utrymme för 

beskrivning av komplexa processer. Jämförande av företagens arbetsmetodik vad gäller 

hur lean- respektive miljöaspekter ges utrymme i produktionen är även ett centralt inslag 

för att kartlägga integreringsproblematiken. Den studiedesign som bäst uppfyller dessa 

krav är en flerfallstudie med komparativa inslag eller vad som brukar kallas “små-n-

studier”. Stake (2006) beskriver hur dessa designer i kombination med ett välgenomtänkt 

urval kan öka den externa generaliserbarheten vilket är i linje med studiens avsedda 

bidrag.   

 

Små-n-studier brukar användas för att studera ett visst fenomen enligt en design som tonar 

ner kontextens betydelse (Bryman & Bell 2011). Därför passar inte metodiken denna 

studie som snarare syftar till att lyfta fram kontextuella element. För detta ändamål är i 

vår mening en flerfallstudie-design det bäst lämpade alternativet. Patel och Davidsson 

(2003) menar att ett fall kan utgöras av: en situation, en organisation, en grupp individer 

eller en enskild individ. Det studerade problemet för flerfallstudien är själva integreringen 

av miljöaspekter i företagets lean-produktion. Det medför att företaget och den 

organisatoriska kontexten utgör de studerade fallen snarare än aktörerna. Människor har 

stor betydelse för de studerade organisationernas aggregerade handlande men analys-

nivån utgörs huvudsakligen av organisationen, inte av individen.  

2.3.2 Urvalsprocess 

Val av fallföretag  

Då företag utgör denna studies primära analysnivå ska det avgöras vilket urval som 

lämpligast representerar den grupp studiens resultat syftar till att vara relevant för. Ett 

urval som maximerar relevans och användbarhet brukar benämnas ett strategiskt urval 

(Bryman & Bell 2011). Studien syftar till resultat kring svenska tillverkande företag samt 

att framlyfta särskilt goda exempel kring hur miljöfrågor kan ges utrymme i lean-

verksamheter. För att finna dessa goda exempel är det nödvändigt att välja mycket 
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väletablerade och konkurrenskraftiga företag för att representera den svenska kontexten. 

Bland dessa företag är en i produktionen väletablerad lean-modell även av hög relevans. 

Ett tredje krav är att organisationen i extern kommunikation bör tillskriva miljöfrågor hög 

betydelse vilket ofta tas i uttryck genom miljöcertifieringar. Däremot är god integrering 

inget urvalskriterium då studiens kartläggning även kan fastslå hur miljöaspekter ges 

begränsat utrymme i företagets lean-modell. Integreringsgraden är dessutom svårbedömd 

utifrån företagets externa kommunikation.  

 

Omsättning, antal anställda eller andra mått som brukar användas för att fastslå 

verksamhetens storlek är inte avgörande för ett relevant och användbart urval. Istället ser 

vi produktionsanläggningarnas omfattning som avgörande, då lean-produktionen är det 

mest centrala analysområdet. På så vis anser vi att koncerner trots kraftigt varierande 

aggregerad omsättning är jämförbara såvida produktionsprocessen på anläggningsnivå är 

liknande. Då lean- och den integreringsinriktade litteraturen främst utgår från linje-

tillverkande företag är detta även ett urvalskriterium för att göra det empiriska underlaget 

jämförbart med relevant teori. Därför eftersöktes företag med anläggningar där 

produktionen bedrivs enligt ett kontinuerligt flöde, inte enligt en projektliknande logik.     

 

För att dra nytta av de fördelar som en flerfallstudie medför rekommenderar Stake (2006) 

att fyra till tio fall bör utgöra det huvudsakliga empiriska underlag. Denna studie strävade 

inte efter ett på förhand bestämt antal fallföretag. Istället ägnades stor kraft åt att få företag 

med hög relevans och användbarhet att delta. Sammantaget var urvalskriterierna för 

studiens jämförbara typfall: konkurrenskraftig branschposition, tillverkande verksamhet 

enligt linjelogik, väletablerad lean-produktion samt framhållande av miljöfrågors 

betydelse i extern kommunikation. Efter att ett tjugotal företag som uppfyller kriterierna 

tillfrågats genomfördes studien i samarbete med de åtta typfall som syns i tabell 2.3.2.1.   

 

Samtidigt som den behandlade urvalsgruppen utgör studiens typiska fall insågs behovet 

av att undersöka den organisatoriska kontextens betydelse. Därför valde vi att komplettera 

de åtta typiska fallföretagen med fyra kontrasterande fall. Skanska och Ytterbygg 

kontrasterar typfallen genom att inte bedriva linjeproduktion, istället karaktäriseras dessa 

verksamheter av att produktionen sker i projektformat. ABB tillverkar specialtillverkade 

produkter och ställer i och med detta om sin produktion med hög frekvens, varför 
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appliceringen av lean-modellen är annorlunda. Orthex och Ytterbygg bedriver dessutom 

sin produktion i mindre skala än de åtta typfallen. 

 

Tabell 2.3.2.1: Studiens tolv fallföretag, varav fyra kontrasterande fall (gråmarkerade). 

 

Val av respondenter  

Faktum är att ytterst få företag som övervägts för studien är organiserade på ett vis där 

den eftersökta informationen kan representeras av en enda person. Dessutom är det i vår 

mening fördelaktigt att låta integreringsfrågor belysas ur två olika perspektiv. Därför har 

studiens urval utgått ifrån att finna en person med omfattande insyn i verksamhetens lean-

produktion samt en respondent med god insyn i samma företags förhållningssätt till 

miljöfrågor, främst med avseende på hur dessa frågor operationaliseras. I fall där de efter-

strävade fallföretagen uttryckligen har roller med ansvar för att integrera miljöaspekter i 

lean-produktionen har dessa personer eftersökts. Holme och Solvang (1997) uttrycker hur 

det kan vara fördelaktigt att söka respondenter med bred kunskapsbas snarare än spetsigt 

kompetensområde vilket vi upplevde som viktigt för respondenternas förståelse för 

integreringsproblematiken.   

 

I urvalsprocessen stod det tidigt klart hur personer som uppfyller dessa kriterier för såväl 

lean- som miljöprofilen är relativt högt uppsatta inom fallföretagen. Studiens urval består 

av tolv fallföretag representerade av 23 respondenter. Ett fallföretag representeras av en 

respondent då denna bedömdes ha tillräcklig insyn i såväl lean-produktionen, 

förhållningssättet till miljöfrågor samt integreringsproblematiken.  

2.4 Intervjuer 

2.4.1 Val av metodteknik 

Under avsnittet där kvalitativ metod valdes framhölls hur den studerade problematiken 

kan kategoriseras som komplex. På så vis krävs utrymme för respondenterna att föra 

komplexa resonemang samt utrymme för oss att ställa förtydligande följdfrågor. I vår 
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mening ges endast sådant utrymme av kvalitativa intervjuer, vilket är en vanlig metodik 

i realistiskt präglade studier då den undersökta problematiken är av komplex karaktär 

(Justesen & Mik-Meyer 2013). Dessutom gjordes ett aktivt val i att hålla enskilda 

intervjuer med de två nyckelpersonerna. Vi ansåg att det fanns en risk att dominanta 

personer skulle ges allt för stort utrymme och på så vis vinkla intervjun utifrån sina 

åsikter. Vi menar att två separerade kvalitativa intervjuer per fallföretag är den metod-

teknik som för studien genererar rikast empiriska underlag.  

2.4.2 Intervjuförberedelser 

Det är vanligt att skilja på intervjuers meningsinnehåll (vad som sägs) respektive 

meningsproduktion (hur det sägs). Realistiskt präglade intervjuer brukar fokusera på 

meningsinnehållet vilket även gäller denna studie. Exempelvis har fallföretagens mål och 

måluppföljning varit fokus för intervjuerna, inte respondenternas känslor inför dessa 

företeelser. Detta medför att intervjukontexten betraktas som ett störande moment för det 

objektivitetsideal realistiska studier präglas av (Justesen & Mik-Meyer 2013). Jämförbara 

intervjusituationer är något som ägnats omfattande ansträngning vid utformandet av 

denna studie. Materialets informationsrikedom och relevans för det studerade problemet 

har alltid prioriterats högst.  

 

En kvalitativ intervjus utformning brukar klassificeras som antingen strukturerad, semi-

strukturerad eller ostrukturerad. Då syftet i denna studie är att urskilja meningsinnehåll 

rekommenderas en relativt strukturerad utformning (Justesen & Mik-Meyer 2013). Vi 

menar dock att en strukturerad intervju som den beskrivs av Bryman och Bell (2011) är 

ett allt för stramt förhållningssätt utan större utrymme för följdfrågor eller utsvävande 

svar. Samtidigt menar vi att en semi-strukturerad metodik beskrivs som en för öppen 

intervjumiljö (Justesen & Mik-Meyer 2013). Oavsett hur denna studies intervjustruktur 

klassificeras följer den en förutbestämd tematisk logik men lämnar samtidigt utrymme 

för följdfrågor i syfte att säkra författarnas förståelse och möjligheten att förtydliga 

samtalspunkter av särskilt hög relevans. Utrymmet för omfattande följdfrågor medför 

emellertid att den valda intervjutekniken har störst likheter med den semi-strukturerade 

(Justesen & Mik-Meyer 2013).    
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Relevant metodlitteratur framhåller ofta fördelarna med fysiska intervjuer då intervjuaren 

bland annat kan inläsa respondentens kroppsspråk samt skapa en mera förtroende-

ingivande miljö (Bryman & Bell 2011). Däremot hade det inte varit praktiskt 

genomförbart att genomföra samtliga 23 intervjuer som fysiska möten, främst då intervju-

personerna är geografiskt spridda. Att göra vad Bryman och Bell (2011) benämner ett 

geografiskt bekvämlighetsurval hade i vår mening kraftigt försämrat materialets relevans. 

Därför har 15 av de 23 intervjuerna genomförts på distans genom telefon eller olika typer 

av IP-telefoni. För studier som främst syftar till att fånga meningsinnehåll (vad som sägs), 

snarare än hur det sägs, kan detta vara fördelaktigt för intervjuernas jämförbarhet då 

intervjuareffekten reduceras (Bryman & Bell 2011).  

 

Cirka en vecka innan intervjutillfällena skickades ett mail till respondenterna med den 

kommande intervjuns huvudteman. För dessa utformades en anpassad mall för lean, miljö 

samt integrerade respondenter. Frågorna utformades enligt Bryman och Bells (2011) 

rekommendation på ett så tydligt och lättbegripligt sätt som möjligt då formatet liknar en 

enkät. Syftet med det förberedande utskicket som återfinns i bilaga 1 var att ge 

respondenterna tid att på förhand reflektera kring intervjuns huvudpunkter. Utskicket 

användes även då respondenter behövde ytterligare information kring studien för att 

avgöra huruvida deras områdeskompetens var tillräcklig för att delta. Innan intervju-

tillfällena har vi strävat efter att intervjuaren ska vara väl påläst om fallföretaget, dels för 

att upplevas som engagerad men även för att kunna ställa relevanta följdfrågor och ha 

kontextuell förståelse. 

2.4.3 Intervjuguide 

För att göra de 23 intervjutillfällenas innehåll mer relevant och jämförbart har de följt en 

på förhand given intervjuguide (Bryman & Bell 2011). Detta var särskilt viktigt för denna 

studie då samtliga tre författare iklätt sig rollen som intervjuare. Grundversionen av denna 

guide utformades från referensramen som en konsekvens av studiens utgångspunkt i 

befintlig teori och går att finna i bilaga 2. Justesen och Mik-Meyer beskriver hur det finns 

koherens mellan en relativt strukturerad intervjusituation, strävan efter att fånga 

meningsinnehåll samt en intervjuguide med teoretisk utgångspunkt.  
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Intervjuguiden inleddes med en fråga kring intervjupersonens bakgrund och nuvarande 

position för att synliggöra det perspektiv respondenten talade utifrån. Frågor av personlig 

karaktär kan även förbättra intervjuns övriga innehåll (Bryman & Bell 2011). I nästa steg 

behandlades frågor av bakgrundskaraktär relaterat till verksamheten, användandet av 

lean-modellen och förhållningssättet till miljöfrågor. Dessa frågor var viktiga för vår 

förståelse för den organisatoriska kontexten. De efterföljande frågorna följer relativt strikt 

den teoretiska referensramens uppbyggnad enligt en logik som först bygger en generell 

bild av lean-produktionen respektive förhållningssättet till miljöfrågor för att sedan 

förflytta fokus mot integreringsfrågor. De avslutande frågorna är även mer öppna till sin 

karaktär för att lämna utrymme för mer reflekterande svar. Det ägnades omfattande 

uppmärksamhet åt att formulera frågorna på ett sätt som varken upplevs som allt för vagt 

eller ledande med tydligt fokus på de tematiska nyckelorden. För att säkerställa intervju-

frågornas begriplighet genomlästes de av uppsatsens handledare samt av personer i vår 

närhet före intervjutillfällena. 

2.4.4 Intervjusituation 

Såväl platsintervjuerna som de som genomfördes på distans inleddes med vad Kvale och 

Brinkmann (2014) kallar för orientering, där intervjuns syfte och formalia klargjordes för 

respondenten. Inledningsvis uppmanades även respondenterna att främst tala utifrån sin 

nuvarande position trots omfattande relevant erfarenhet. Därefter har vi eftersträvat att 

följa guidens format i största möjliga mån vilket medfört viss styrning av intervju-

situationerna. Att leda respondenten tillbaka mot ämnet då denna utsvävat mot andra 

intresseområden visade sig lättare i de intervjuer som utfördes på distans. Det bör nämnas 

att vi ställt en stor mängd följdfrågor av förtydligande karaktär då framför allt lean-

respondenter använde ett produktionstekniskt vokabulär fyllt av för oss på förhand 

främmande branschtermer. Att vi som intervjuare haft en relativt aktiv roll är en fråga om 

att garantera hur vi uppfattat tekniskt komplicerade resonemang på ett korrekt sätt, inte 

en fråga om att skapa en samtalsliknande intervjusituation fylld av åsikter. Intervjuernas 

syfte var som Justesen och Mik-Meyer (2013) uttrycker det att förstå hur något fungerar 

snarare än att fånga respondentens upplevelser genom empati och inlevelse. En 

genomsnittsintervju omfattade mellan 45 minuter och en timme. De 23 intervjuerna 

genomfördes under perioden mars till april 2016.     
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För de 18 intervjutillfällen då vi varit fler än en intervjuare har en tydlig rollfördelning 

eftersträvats. För att göra situationen så tydlig som möjligt har främst en person styrt 

intervjun medan övriga antecknat. Ejvegårds (2009) beskriver hur det kan vara 

hämmande för intervjuns kvalitet om intervjuaren samtidigt antecknar. Därför är det 

positivt att intervjuarens fulla uppmärksamhet riktades mot respondenten. Efter att ha 

lyssnat på inspelningarna upplever vi att de 23 intervjuerna genomförts på ett liknande 

sätt.  

2.5 Analys och systematisering av data 

2.5.1 Datasammanställning 

Omvandlingsprocessen från respondenternas intervjusvar till ett analyserbart 

empiriunderlag följde en på förhand fastställd metodik. Då en intervju genomförts har 

omformateringen till empiriunderlag skett snarast möjligt då det är lättare att förhålla sig 

till materialet (Starrin & Svensson 1994). Det sammanställda underlaget för svar på 

bakgrundsfrågor är av anteckningskaraktär medan intervjuernas temafrågor uttrycks i 

form av så detaljerade anteckningar att de kan klassificeras som vad Bryman och Bell 

(2013) definierar som transkriberingar. Vid 18 av de 23 intervjutillfällena gjorde en 

person denna transkribering redan under intervjun vilket sparat oss mycket tid då 

transkriberingsprocessen annars är mycket tidskrävande (Bryman & Bell 2011). Trots 

detta har det varit nödvändigt för oss att säkerställa materialets riktighet genom att spela 

in intervjuerna. Samtliga 23 intervjutillfällen med undantag för ett spelades in i sin helhet 

enligt rekommendationer ur relevant metodlitteratur (Bryman & Bell 2011; Starrin & 

Svensson 1994). Dessa inspelningar har legat till grund för de transkriberingar som 

utfördes i efterhand och även utgjort ett viktigt stöd då de transkriberingar som 

genomfördes under intervjuerna kontrollerades och färdigställdes. Då intervjuerna alltid 

genomförts i stillsamma miljöer håller samtliga inspelningar god kvalitet. 

 

Då transkriberingarna från intervjutillfällena färdigställts har det omskrivits till mer 

sammanfattande karaktär. Detta för att underlätta den tematiska analysprocessen men 

även för att kunna stämma av underlaget mot respondenten. Det är i vår mening orimligt 

att en person som redan har svårt att finna tid för en timmeslång intervju ska granska ett 

intervjuunderlag på upp emot tiotusen ord. Genom respondentvalidering av 
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intervjusammanfattningarna kunde eventuella felsägningar och misstolkningar justeras 

(Starrin & Svensson 1994). Sådan uppföljning har skett i den mån respondenterna kunnat 

avsätta tid, vilket varit möjligt för cirka hälften av intervjupersonerna. Respondenterna 

föreslog ett relativt litet antal korrigeringar av intervjusammanfattningarna.    

2.5.2 Analysprocess  

Denna studies empiriska underlag omfattar trots att det reducerats av cirka 30 000 ord. 

Ett alternativ var att presentera tolv företagscase enligt en narrativ struktur. Fallen hade 

belyst varje unik organisatorisk kontext på ett fördelaktigt sätt men har annars i vår 

mening få fördelar för det studerade problemet. Bland annat skulle en narrativ struktur 

vara: textmässigt omfattande, upprepande samt problematisk att analysera med hjälp av 

den sammanställda analysmodellen. För att göra materialet hanterbart samt underlätta 

analysprocessen har empiriunderlaget istället strukturerats tematiskt enligt den teoretiska 

referensramen. Rapportens analyskapitel är även strukturerat enligt denna logik. Nack-

delen med denna analysmodell är svårigheten att framhäva den organisatoriska 

kontextens påverkan. Som en följd av den iterativa forskningsstrategin har tematiseringen 

av analysmaterialet skett löpande då intervjuer fortfarande genomfördes. Detta har i sin 

tur bidragit till succesiv förbättring av studiens analysmodell.      

2.6 Etiskt förhållningssätt 

2.6.1 Grundläggande etiska krav 

Hermerén (2011) uttrycker hur det kan föreligga ett avvägningsförhållande mellan 

forskningskravet om relevant empiri och det etiska individskyddskravet. 

Individskyddskravet som skyddar studiens berörda individer från skada och kränkning 

brukar brytas ner i form av Vetenskapsrådets (2009) fyra allmänna huvudkrav. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast används i den föreliggande 

studien. Detta har säkerställts genom att endast bevara inspelningar och transkriberingar 

på privata datorer. Informationskravet utrycker hur respondenter ska informeras kring 

studiens syfte samt vilken roll individens frivilliga deltagande spelar i studien. Detta 

gjordes såväl i den förfrågan som skickades till respondenterna samt i den orienteringsfas 

som inledde intervjutillfällena, här förtydligades även att intervjuerna spelades in. 

Samtyckeskravet understryker hur respondenterna kan avbryta sin medverkan när som 
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helst utan negativa konsekvenser, vilket dock aldrig blev aktuellt. Det förelåg inte heller 

någon beroendeställning mellan respondenter och oss som intervjuare. Det avslutande 

konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter bör hanteras varsamt, en 

problematik som utvecklas i kommande avsnitt. Respondenter bör även ges möjlighet till 

anonymitet, vilket en respondent krävt av företagspolicyskäl. Denna studie syftar inte till 

att tillskriva en respondent eller organisation en specifik åsikt varför konfidentialitets-

problematiken inte varit särskilt påtaglig (Vetenskapsrådet 2009). Vi har även strävat 

efter att tolka och använda teoretiska källor enligt praxis samt undvika plagiat. 

2.6.2 Etisk diskussion 

Hur en individ eller organisation förhåller sig till den studerade miljöfrågan är etiskt 

problematiskt då det i vår mening ofta ses som omoraliskt att ignorera miljöfrågor. Därför 

kan det föreligga en tendens bland studiens respondenter att överdriva sitt miljömässiga 

förhållningssätt då vi som studenter representerar en kontext där miljömässighet ibland 

tags för givet. I miljörelaterad teoribildning uttrycks det hur företag kan vara mindre 

miljömässiga än vad som externt kommuniceras, så kallad green washing (Ottosson & 

Parment 2013). Därför fanns det anledning för oss att på förhand anta hur personer med 

miljöansvar kan känna frustration då miljölöften inte operationaliseras. Denna ståndpunkt 

gav oss ytterligare anledning att genomföra individuella intervjuer. I det enda fall då 

representanter för samma fallföretag insisterade på att närvara vid varandras 

intervjutillfällen upplevde vi att miljörespondenten marginellt justerade sina svar. Vi 

anser dock att materialet från detta tillfälle ändå är användbart om den eventuella sned-

vridningen beaktas.  

 

Valet av forskningsproblem kan vara ett etiskt ställningstagande (Hermerén 2011). Lean-

fältet beskylls av kritiker för en diskurs som överdriver modellens positiva effekter 

(Stewart 1996). Att genomföra en studie som bidrar till att tillskriva lean-modellen 

positiva miljöeffekter kan därför bidra till förstärkandet av denna diskurs. 

Rekommendationerna i rapportens slutsatser framhåller betydelsen av top-down styrning 

med avseende på miljöfrågor. Att understryka vikten av lean-modellens kontrollerade 

funktion kan förstärka uppfattningen av hur lean ibland används för att utnyttja och 

bevaka medarbetare (Allen 1997). 
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Avslutningsvis kan studiens respondenturval problematiseras ur ett genusperspektiv. I 

efterhand konstaterar vi hur lean-området representeras av en övervägande majoritet män 

medan miljöområdet främst representeras av kvinnor. Genusfrågan är inget som beaktats 

i urvalsprocessen utan antas vara antingen slumpgenererad eller representativt för hur 

dessa positioner vanligtvis är tillsatta inom stora svenska företag. 

2.7 Studiens kvalitet 

Att bedöma en studies kvalitet är en normativ diskussion med påtaglig koppling till 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Denna studie har utformats och genomförts med 

hänsyn till kvalitetskriterier som traditionellt associeras med realism och fenomenologi. 

Utöver perspektivberoende kriterier finns även allmänna bedömningsgrunder med 

relevans för alla vetenskapliga studier.  

2.7.1 Allmänna kvalitetskriterier 

Metodologiska utgångspunkter utan motsägelser är ett så betydelsefullt kriterium att hög 

koherensgrad var utgångspunkten för detta metodkapitel vilket behandlas under 2.1. 

Konsistens är ett närbesläktat kriterium som är mera inriktat mot begrepp (Bryman & Bell 

2011; Justesen & Mik-Meyer 2013). För begreppsmässig precision har en diskurs som 

liknar den hos relevanta källor eftersträvats. Undantag har gjorts för den lean-diskurs med 

japanska begrepp som utgör praxis då vi anser att begreppen medför en kunskapsbarriär. 

Transparenskriteriet uppfylls enklast genom att i forskningsrapporten tydligt och öppet 

motivera metodologiska vägval (Bryman & Bell 2011; Justesen & Mik-Meyer 2013).  

Detta är en av anledningarna till att metodakapitlet givits omfattande utrymme i rapporten 

samt att kvalitetsaspekter belyses löpande. Det har även eftersträvats ett källkritiskt 

förhållningssätt mot studiens sekundärkällor (Jacobsen 2002). Som diskuteras i 

litteraturgenomgången under 2.2.4 har studiens teoretiska förankring säkerställts. Vi har 

även arbetat utifrån ett kritiskt förhållningssätt gentemot teorier, i synnerhet lean-

modellen varför missförstånd inkluderats i den teoretiska referensramen samt vanligt 

förekommande kritik återfinnes i bilaga 3. 

2.7.2 Perspektivberoende kvalitetskriterier 

Historiskt har vetenskapliga studier kvalitetsbedömts enligt de statistiska kriterierna 

validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2011; Justesen & Mik-Meyer 2013). I kvalitativa 
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studier brukar dessa positivistiska kriterier översättas till giltighet och tillförlitlighet. 

Detta för att understryka hur det naturvetenskapliga objektivitetsidealet måste anpassas 

efter socialvetenskapernas studieobjekt. 

 

Giltighet & tillförlitlighet 

Metodlitteratur behandlar en stor mängd kvalitetsbegrepp för kvalitativa studier som 

översatts till svenska på varierande sätt (Bryman & Bell 2011; Justesen & Mik-Meyer 

2013).  Istället för att behandla samtliga dessa aspekter fokuseras här på vad vi anser mest 

väsentligt. Detta är enligt oss huruvida studiens resultat är giltigt med utgångspunkt i det 

studerade problemet samt för vem och på vilket sätt detta resultatet är relevant. 

 

För att höja studiens giltighet har som framgår i detta avsnitt metodologiska val gjorts 

med utgångspunkt i det studerade problemet. Vi är däremot medvetna om att information 

ifrån två nyckelpersoner kan upplevas otillräcklig för att uttala sig om företags mognad 

vad gäller integrering av miljöaspekter i lean-modellen. Därför påminner vi om hur 

studiens primära syfte är att lyfta fram integreringsförbättrande exempel. Att fastställa 

fallföretagens mognadsgrad är en viktig komponent men inte studiens huvudsyfte. Vi har 

även strävat efter att reducera intervjuareffekten (Bryman & Bell 2011). Som behandlat 

under etikavsnittet har respondenter incitament att överdriva företagets miljömässiga och 

lean-relaterade prestation. Dock har respondenter varit införstådda med att studien inte 

syftar till att fastslå och presentera enskilda verksamheters prestation vilket troligtvis 

reducerat incitamenten att överdriva. Vi menar även att respondenternas uppriktighet 

troligtvis höjts genom enskilda intervjuer. Respondentvalideringen som beskrevs under 

2.5.1 har även stor betydelse för studiens giltighet då denna säkerställer att vi inte 

missuppfattat respondentens svar (Bryman & Bell 2011). För att höja en studies giltighet 

är det vanligt att använda flera datafångsmetoder, så kallad triangulering (Bryman & Bell 

2011). Fallföretagens hemsidor, dokument vi erhållit vid studiebesök samt själva 

studiebesöken i sig har varit betydelsefulla för vår förståelse för det studerade problemet. 

Däremot medför intervjuernas centrala roll att dessa metoder tillsammans inte kan 

klassificeras som triangulering (Bryman & Bell 2011; Justesen & Mik-Meyer 2013).  
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Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier syftar inte till generaliserbara resultat i samma utsträckning som 

kvantitativa. Däremot syftar denna studie till att identifiera framgångsfaktorer och 

rekommendationer vilket indikerar viss grad av generaliserbarhet. Genom att dessutom 

vara en kvalitativ studie med brett snarare än djupt underlag reduceras betydelsen av 

kontextuella element och generaliserbarheten ökar. Urvalets huvudgrupp har även valts 

för att vara jämförbara samtidigt som kontextens betydelse belyses genom kontrasterande 

fall. Trots att studiens resultat inte utan anpassning kan implementeras i andra 

verksamheter menar vi att rekommendationerna utgör användbara riktlinjer för företag 

som uppfyller samma urvalskriterier som de studerade. Viktigast är enligt oss att företaget 

har en genuin strävan att bli mer miljömässigt. Utan denna strävan är rekommenda-

tionerna mindre användbara.   
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3.  Teoretisk referensram 

Följande kapitel inleds med att definiera studiens två huvudbegrepp lean och miljömässig 

hållbarhet. Därefter behandlas forskningslägets perspektiv på områdenas integrering, 

vilket kan utläsas i figur 3.1 nedan. Här diskuteras olika teoretikers perspektiv på 

integreringsproblematiken och dess potential. Integreringsavsnittet leder fram till teori-

bildning kring mognadsmodellen, vilken i forskningen används för att utvärdera 

verksamheter i förbättringssyfte. Här presenteras två mognadsmodeller som specifikt 

behandlar relationen mellan lean-modellen och miljömässig hållbarhet. Med dessa som 

utgångspunkt redogör vi för vår egen modell som sammanställts i syfte att i det kommande 

analyskapitlet på ett övergripande sätt utvärdera de studerade verksamheterna. 

Analysmodellen som senare appliceras på fallföretagen har sin grund i fem teoretiska 

managementområden baserade på integreringsrelaterad forskning av Zokaei et al (2013) 

samt Garza-Reyes (2015). Vi menar att managementområdena tillsammans utgör 

grunden för hur integrering av miljömässig hållbarhet i lean-modellen sker 

organisatoriskt.  

 

 

Figur 3.1: Konceptuell bild av referensramens uppbyggnad. 

 

3.1 Studiens utgångspunkter 

Lean och miljömässig hållbarhet är mångfasetterade begrepp som används med starkt 

varierande betydelse i olika praktiska och teoretiska sammanhang. Det är därför 

nödvändigt att på ett sammanfattande sätt redogöra för dessa olika innebörder, behandla 

vanliga missförstånd samt förtydliga hur begreppen används i denna rapport. Det är i 

vår mening dessutom relevant att behandla drivkrafter bakom begreppens tilltagande 

praktiska och teoretiska användande.  
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3.1.1 Lean 

Att kortfattat beskriva lean-konceptet är minst sagt problematiskt. Läsare som önskar mer 

detaljerad information om den språkliga och historiska bakgrunden till lean-modellen 

samt kritik mot konceptet, hänvisas till bilaga 3. Lean-modellen associeras främst med 

den japanska motorindustrins framgångar under sent 1900-tal (Schonberger 2007). Sedan 

det akademiska genombrottet har begreppet gått från ett produktionsoptimeringsverktyg 

till att utgöra allt ifrån vägledande filosofi för tjänsteföretag till principer för hur hela 

försörjningskedjor bör samverka (Holweg 2007; Samuel, Found & Williams 2015; 

Schonberger 2007). Inom strategifältet har lean varit en av utgångspunkterna för 

tidsbaserad konkurrens där operativ excellens är grunden för företagets långsiktiga 

konkurrenskraft genom att möjliggöra överlägsen innovation och förändringsförmåga 

(Stalk 1988). Även om debatten fortfarande pågår kring huruvida operativa aspekter kan 

vara en långvarig källa för överavkastning, är det ingen överdrift att kalla lean för ett eget 

paradigm inom såväl strategi, produktion och Supply Chain Management (Samuel, Found 

& Williams 2015). 

 

Toyota Production System – den ursprungliga lean-modellen 

Lean definieras ofta med utgångspunkt i strävan efter att identifiera och reducera så 

kallade slöserier. Kortfattat är slöserier aktiviteter som inte tillför verksamhetsflödet 

värde ur kundens perspektiv, såsom kapitalbindning i form av lager och produkter i arbete 

(PIA) samt långa ledtider. Å andra sidan menar en majoritet av lean-fältets teoretiker att 

sådan effektivitetssträvan är en del av lean-modellen men knappast dess kärna (Zokaei et 

al 2013). Författarna menar att det överordnade syftet snarare är värdemaximerande än 

ständigt kostnadsreducerande. Klassiskt uttryckt en strävan efter att först göra rätt saker 

för att sedan göra dem på så rätt sätt. Vidare skriver Samuel, Found och Williams (2015) 

att dagens lean-teoretiker är relativt överens om att konceptet snarare utgör en efter-

strävansvärd idealbild än ett faktiskt tillstånd. 
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Figur 3.1.1.1: Tolkning av Likers (2004) TPS-hus. 

 

Toyota Production System (TPS) karaktäriseras av: kvalitet, tillförlitlighet, produktivitet, 

medarbetarengagemang, kostnadsreduktion och ständiga förbättringar (Sugimori et al 

1977). Denna korta beskrivning om TPS utgår ifrån Likers klassiska The Toyota Way 

(TTW) där ständiga förbättringar är centralt (figur 3.1.1.1). I boken klargör Liker hur TPS 

inte är samma sak som TTW. TPS, vad som senare kommit att kallas lean, är förhållnings-

sättet till produktion medan TTW innefattar de grundläggande principer som får TPS att 

fungera. På så vis består TPS av mer påtagliga metoder på mestadels taktisk nivå medan 

TTW främst utgörs av organisationskulturella aspekter. Det kan sägas att TPS 

operationaliserar The Toyota Way. TPS brukar illustreras med det så kallade TPS-huset 

som illustreras i figur 3.1.1.1 ovan. TTW kan sammanfattas som fem övergripande 

principer. Den första handlar om att utmaningar ständigt bör bemötas i enlighet med 

företagets långsiktiga vision. Den andra principen behandlar strävan efter ständiga 

förbättringar, förändring genom innovation. Som tredje princip benämns att “gå&se”, 

vilket innebär att ledningen bör fatta beslut genom att faktiskt själva studera 

verksamheten. Den fjärde principen handlar om respekt för medarbetare och samhället, 

då toppstyrda organisationer sällan är innovativa. Till den femte och sista principen hör 
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teamwork vilket är en tanke om att samarbete mellan oliktänkande individer är nyckeln 

till en lärande organisation (Liker 2004; Zokaei et al 2013).  

 

Vanliga förekommande missförstånd 

Faktum är att en majoritet av organisationer som implementerar lean på ett eller annat sätt 

misslyckas (Samuel, Found & Williams 2015). Här presenteras några utvalda felkällor 

som bidrar till att lean-satsningar ofta går fel. Brophy (2012) och Zokaei et al (2013) 

menar att ordet lean ofta definieras som eliminering av slöserier. Detta menar författarna 

är en felaktig definition eftersom för stort fokus riskerar att tillskrivas kostnadsreducering. 

Vidare skriver Zokaei et al (2013) att konceptet ständiga förbättringar istället bör lyftas 

fram och vara huvudområdet för lean-satsningen. Det  finns ytterligare problem med ett 

avgränsat användande av lean och TPS-modellen, då koncepten många gånger reduceras 

till en verktygslåda för att åtgärda specifika problem. Författarna menar att detta synsätt 

ofta leder till missförstånd då lean-verktyg och metodik måste anpassas efter kontexten. 

Det är av största vikt att företag förstår att det inte finns några genvägar, utan det krävs 

hårt arbete, engagemang och framförallt tid för att bli en välfungerande lean-organisation. 

 

Tankesätt och affärsmässiga principer som kan härledas till lean präglar idag de flesta 

större organisationer på ett eller annat sätt. Sammanfattningsvis kan det konstateras hur 

lean huvudsakligen brukar definieras på två olika sätt, antingen med utgångspunkt i 

reduktion av slöserier eller som en mentalitet och metodik för ständiga förbättringar. 

Dessa synsätt är i grund och botten två sidor av samma mynt men har skilda huvudfokus. 

 

3.1.2 Miljömässig hållbarhet 

Hållbar utveckling baseras på tre olika dimensioner miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet (Haynes, Murray & Dillard 2012; Marcus & Fremeth 2009). För denna studie 

har huvudfokus riktats mot den miljömässiga dimensionen. Det har framkommit att 

företags fokus på hög produktivitet, effektivitet och tillväxt orsakar stora konsekvenser 

för miljön. Majoriteten av miljöproblem orsakas av utsläpp av olika ämnen samt 

företagens resurskonsumtion. Ett ökat miljöengagemang i samhället har emellertid lett till 

att miljöfrågor ges större utrymme i dagens företag (Ammenberg 2012). Miljömässigt 

hållbarhetsarbete handlar om att använda resurser och att utforma processer på ett 



29 

 

miljömässigt sätt. Detta innebär att bland annat nyttja resurser ansvarsfullt, minimera 

konsumtion av naturresurser samt återvinna och återanvända råvaror (Goodland 1995; 

Yang et al 2015). Samtidigt krävs hänsyn till den egna organisationens förutsättningar, 

mål och strategier (Ammenberg 2012). 

 

Drivkrafter för miljöarbete 

Idag existerar stor medvetenhet hos företag om att ta miljöansvar. Det är inte längre enbart 

fokus på vinst, utan att värna om människorna och planeten betraktas även som viktigt 

(Marcus & Fremeth 2009; Urip 2010). Detta kan styrkas av legitimitetsteorin som innebär 

att organisationer bör anpassas efter de normer, värderingar och föreställningar som 

samhället byggt upp, för att långsiktigt överleva på marknaden (Deegan & Unerman 

2011). Ammenberg (2012), Lee (2009) och Weber (2008) menar att det finns många 

fördelar med miljöarbete, såsom att det stärker varumärket, skapar motivation hos 

anställda samt bidrar till en hållbar värld. Det framhålls även hur företagets 

konkurrenskraft kan främjas av de kostnadsreduceringar som uppnås genom energi-

besparing och återvinning (Longoni 2014). Riskminimering är även starkt kopplat till 

hållbarhet. Då en organisation ignorerar miljöaspekter riskeras påtagliga ryktes- och 

varumärkeskonsekvenser genom potentiella miljökatastrofer (Vural 2015).  

 

Lagkrav är en drivkraft med stor inverkan på hur organisationer agerar. Många 

internationella organisationer såsom Förenta Nationerna (FN) och Europeiska Unionen 

(EU) har miljöprogram som ska förmedla kunskap, mål, handlingsplaner och uppföljning 

till medlemsländerna (Ammenberg 2012). År 1999 trädde den svenska miljöbalken i kraft 

efter tio års lagstiftningsarbete (Rubenson 2008). Målet med miljöbalken definieras enligt 

Statens Offentliga Utredningar (1996:103) som att; 

 

”skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället, där nu levande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö att leva i”  

(Statens Offentliga Utredningar 1996:103 s.7) 

 

Dessutom existerar olika miljöstandarder som är frivilliga för företag att följa 

(Ammenberg 2012). Den internationella standarden ISO 14001 är vanligt förekommande 
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och innehåller krav som måste uppfyllas för att företag ska tillskrivas certifikatet. 

Villkoren kan behandla exempelvis miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestanda. 

Certifikat fullgör funktionen att visa intressenter att företaget har kontroll över sitt 

miljöarbete (Ammenberg 2012; Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002; Thomas & 

Griffin 1996). 

 

Dessutom ställer olika intressentgrupper krav som skapar drivkrafter för miljöarbete 

(Ammenberg 2012; Reuter et al 2010). Dessa intressenter kan vara lagstiftare, investerare, 

konsumenter och leverantörer. I dagens samhälle har leverantörer allt högre krav 

samtidigt som kunder vill se bevis på att de produkter de köper är miljömässigt hållbara 

(Henriques & Sadorsky 1999; Ottosson & Parment 2013). I en studie av produkt-

utvecklingsavdelningar på producerande företag i Danmark och USA visade sig dessutom 

konsumenters efterfrågan ha stor inverkan för att implementera miljöarbete. Efter lagkrav 

utgjorde konsumenterna den näst största drivkraften som uppgivits av respondenterna 

(Bey, Hauschild & McAloone 2013). Vidare beskriver Ottosson och Parment (2013) hur 

företag ställer sig till de olika intressentkraven. Tre olika förhållningssätt definieras 

defensivt, reaktivt och proaktivt. Med ett defensivt synsätt anses hållbarhet skada 

företaget och därmed tilltas inga miljöåtgärder. Det reaktiva förhållningssättet, å andra 

sidan, ignorerar kraven så länge som möjligt, exempelvis tills lagkrav uppkommit. I det 

proaktiva synsättet väljer ledningen istället att se hållbarhets-kraven som rimliga och göra 

dem till en del av strategin och kärnverksamheten, vilket även Henriques och Sadorsky 

(1999) understryker. Här eftersträvas många gånger högre krav än de som föreligger 

enligt lag- eller intressentkrav (Ottosson & Parment 2013). Att vara proaktiv på 

marknaden kan även vara ett sätt att undvika negativ publicitet i media och stärka sin 

konkurrenskraft (Bey, Hauschild & McAloone 2013; Ottosson & Parment 2013). 

 

Miljömässiga utmaningar 

I dagsläget identifieras trots de senaste årens positiva utveckling en hel del utmaningar 

vad gäller företagens omställning mot miljömässig hållbarhet. En kritisk punkt är de 

avvägningar mellan ekonomiska och miljömässiga parametrar som görs utifrån ett 

kortsiktigt perspektiv vid implementering av hållbarhetsarbete samt vid investerings-

beslut (Longoni 2014). En fulländad grön styrning kräver höga investeringar i 

miljömässig teknologi och processer (Yang et al 2015). Det främsta problemet är dock 
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att miljöprojekt sällan medför positiva förändringar på lång sikt. Teoretiker menar att 

detta beror på att projekten oftast är av reaktiv karaktär och många gånger är starkt top-

down styrda (Ammenberg 2012; Zokaei et al 2013). Ett annat utpekat problem är då 

miljöfrågor behandlas avskilt från kärnverksamheten och strategin (Bonini & Görner 

2011). Relaterat till denna problematik förekommer problem med att integrera 

miljöaspekter i befintliga affärsmodeller (Garza-Reyes 2015). Ett tredje vanligen 

kritiserat område är hållbarhetsforskningens abstraktionsnivå. Det hävdas att 

forskningens förbättringsförslag är praktiskt komplicerade att operationalisera i den 

dagliga verksamheten (Zokaei et al 2013). 

 

Sammanfattningsvis menar många teoretiker att hållbarhetsforskningen utvecklas 

positivt. Miljöarbete får i dagens Sverige utrymme hos företag i och med samhällets 

påtryckningar. Krav i form av lagstiftning samt intressenters förväntningar utgör 

avgörande drivkrafter. De utmaningar miljöarbetet ställs mot gäller frågor såsom 

avvägningsförhållandet med finansiella parametrar, fullständig integrering i strategin och 

operationaliseringsproblematik. Dessa prövningar riskerar att försämra sannolikheten för 

bestående positiva miljöeffekter.  

3.2 Integrering 

I detta avsnitt presenteras olika perspektiv på integrering av lean och miljömässig 

hållbarhet. Framförallt ligger fokus på den gemensamma nämnaren i slöserireduktion 

samt områdenas samordning i TPS-huset. Diskussionen leder fram till hur områdenas 

organisatoriska integrering följer en mognadslogik. Således beskrivs sedan den 

teoretiska bakgrunden för mognadsmodellens roll i att förklara integreringens stegvisa 

utveckling. Avslutningsvis presenteras en för denna studie framtagen analysmodell.     

3.2.1 Integreringens förutsättningar 

Den teoretiska kopplingen mellan lean och miljömässig hållbarhet kan spåras tillbaka till 

år 1992 (Verrier et al 2014). Trots de uppenbart kongruenta målsättningarna mellan 

begreppen bedrevs forskning därefter i begränsad omfattning. En majoritet av det 

integrerade områdets teoretiker beskriver hur fältets genombrott skedde år 2009 som en 

konsekvens av att Peter Hines definierade sju miljömässiga slöserikategorier (Verrier et 

al 2014; Zokaei et al 2013). Ytterligare en slöserikategori har emellertid uppkommit och 
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därmed kan nu åtta slöserikategorier definieras. Dessa definieras som överproduktion, 

omarbete, onödiga rörelser, onödiga lager, överarbete, onödiga transporter, väntetid samt 

outnyttjad kompetens (Eaton 2013; Gibbons et al 2012). Hines arbete gjorde den 

ömsesidigt positiva påverkan mellan områdena uppenbar vilket fått forskningsbidragen 

att tillta exponentiellt. I dagsläget bedrivs forskning kring integreringen av lean och 

miljömässig hållbarhet över hela världen från en rad olika perspektiv. Den mest 

framstående kontaktytan för fältets forskning är Journal of Cleaner Production där 

integreringsrelaterade artiklar förekommer i varje volym. (Garza-Reyes 2015; Samuel, 

Found & Williams 2015; Verrier et al 2014; Zokaei et al 2013). I kommande stycken 

presenteras hur olika forskare behandlar relationen mellan lean och miljömässig 

hållbarhet. Först med utgångspunkt i en vagare samverkan med slöserireduktion som 

gemensam nämnare. Därefter presenteras ett perspektiv som utgår ifrån ett ömsesidigt 

beroende i TPS-huset med betoning på ständigt förbättringsarbete. 

 

Integrering genom slöserireduktion 

Den vanligaste och mest påtagliga länken mellan lean och miljömässig hållbarhet är hur 

ständig reduktion av slöserier per definition minskar såväl kostnader och ledtider som 

organisationens miljöpåverkan. Här syns en logisk fit mellan reduktion av ekonomiskt 

och miljömässigt slöseri vilket illustreras i tabell 3.2.1.1 nedan. Lean och miljömässig 

hållbarhet representerar två olika perspektiv för att identifiera de slöserier som bör 

elimineras. Lean-perspektivet definierar slöserier med utgångspunkt i hur företagets 

processer genererar kundvärde medan miljöperspektivet utgår ifrån att minimera negativ 

påverkan på omgivningen (Galeazzo, Furlan & Vinelli 2013; Johansson & Sundin 2013; 

Verrier, Rose & Caillaud 2016). 
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Tabell 3.2.1.1: Tolkning av den tabell Verrier, Rose och Caillaud (2016) presenterar över sju slöseriers 

påverkan på organisationens prestation och miljön. 

 

Utifrån det presenterade slöserireducerande perspektivet kan hållbarhetsaspekter 

genomföras på ett affärsmässigt sätt. En del författare påvisar hur reducerad 

miljöpåverkan inte uteslutande är en konsekvens av lean utan snarare av så kallad 

operationell excellens, optimerad produktivitet (Zokaei et al 2013). Denna grupp av 

forskare är även tydliga med hur minskad miljöpåverkan sällan är ett överordnat syfte för 

verksamheten (Verrier et al 2014). Lean-organisationer minskar ofta slöserier i kostnads-

rationaliseringssyfte, medan de positiva miljöeffekterna tillkommer som en underordnad 

bieffekt. Däremot kan kostnadsbesparingarna återinvesteras i miljömässiga satsningar 

(Zokaei et al 2013). 

 

Kritiken som tidigare behandlades kring hur miljömål är problematiska att omsätta i 

praktisk handling har tidigare även riktats mot lean-modellen. Denna problematik har 

teoretiker, konsulter och praktiker gemensamt överkommit då det numera finns detaljerad 

metodik för att operationalisera lean-verktygen (Zokaei et al 2013). Kort sagt har lean 

kommit betydligt längre än miljömässig hållbarhet vad gäller praktisk tillämpbarhet. 

Många forskare påvisar hur operationaliseringsmetodiken hos lean kan vara mycket 

användbar i syfte att tillföra organisationer miljömässiga hållbarhetsaspekter. Miljö-

arbetet kan dra stor nytta av lean-modellens systematik som huvudsakligen går ut på att 

identifiera de områden där störst nytta kan göras med hjälp av olika mapping-tekniker 

(Galeazzo, Furlan & Vinelli 2014; King & Lenox 2001). 
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Det bör även nämnas hur lean-modellens slöserireduktion i vissa fall innebär negativa 

miljökonsekvenser (King & Lenox 2001). Ett exempel är hur den intensiva 

påfyllnadsfrekvensen i många fall innebär att transporter blir fler till antalet och i 

konsekvens mindre vad gäller storlek med negativ miljöpåverkan. Ett annat exempel är 

små produktionsbatcher vilka kan höja genomsnittlig miljöpåverkan per produkt då 

miljömässiga stordriftsfördelar reduceras. Dessa skäl påvisar att lean-organisationer inte 

per automatik är miljömässigt hållbara (King & Lenox 2001; Ugarte, Golden & Dooley 

2016; Zokaei et al 2013). Företagen måste arbeta efter hållbarhetsmål för att bli 

miljömässiga. Trots problematiken är slöseriminimering ett mycket konkret och 

användbart överlappande område med stor möjlighet till kvantitativ och kvalitativ 

mätbarhet (Duarte & Cruz-Machado 2011; Duarte & Cruz-Machado 2013; Verrier et al 

2014). 

 

Integrering genom TPS 

Det traditionella TPS-huset som beskrivs i figur 3.1.1.1 har i den integrerade forskningen 

utvecklats för att även inkludera miljöaspekter. Kurdve et al (2014) har i sin studie av 

ledande svenska producerande företag analyserat hur miljöaspekter integreras i TPS. Det 

visade sig att miljöaspekter oftast inte ges begränsat utrymme i lean-arbetet, vilket enligt 

författarna är negativt då lean-metoder kan vara fördelaktiga för miljöarbetets utveckling. 

Zokaei et al (2013) beskriver emellertid att det alltid funnits inslag av hållbart företagande 

i TPS. Detta då man på Toyota tidigt insåg produktionens negativa miljöpåverkan.  

 

Verrier, Rose och Caillaud (2016) har i sin studie utvecklat sitt så kallade lean and green-

hus för att ge plats för ytterligare en pelare. Författarna hävdar att arbetskraften har en 

viktig betydelse för hur företagets lean- och miljöarbete ska kunna verka i synergi, varför 

de vill utöka modellen. De hävdar att en tredje pelare i TPS-huset utöver lean och 

hållbarhetsarbete bör introduceras, nämligen Human Resource Management. Att 

inkludera HRM i modellen underlättar för företag att styra sin verksamhet.  Med hjälp av 

verktyg såsom utbildning, visualisering och tydliggörande av viktiga nyckeltal kan en 

organisation motivera anställda och på så vis skapa en miljömässig företagskultur. 
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Sammanfattningsvis menar flera författare att lean har stor potential att lösa de 

hållbarhetsutmaningar som presenterades under det miljörelaterade avsnittet. Detta både 

om lean definieras som reducering av slöserier eller som TPS med fokus på ständiga 

förbättringar genom medarbetarengagemang. Kort sagt innehåller lean-litteraturen 

metodik som kan anses mycket användbar för att realisera högt ställda miljömål. 

Samtidigt menar många författare att det är anmärkningsvärt att så få organisationer 

associerar lean till miljömässig hållbarhet trots att forskningen understryker 

integreringens uppenbara fördelar (Galeazzo, Furlan & Vinelli 2013; Johansson & Sundin 

2013; Verrier, Rose & Caillaud 2016; Zokaei et al 2013). 

3.2.2 Mognadsmodellen som integreringsverktyg 

Mognadsmodeller uppkom i den tidiga forskningen inom kvalitetsstyrning i syfte att 

upptäcka förbättringsmöjligheter hos organisationer. Konceptet innebär är att en process 

livscykel bedöms utifrån hur den definieras, hanteras, mäts och kontrolleras (Estampe et 

al 2013). Mognadsstadierna är direkt kopplade till hur utvecklade livscykelns stadier är 

(Lockamy III & McCormack 2004). Den mest kända mognadsmodellen är Capability 

Maturity Model Intergration (CMMI) som skapades på 1990-talet. Användningsområdet 

riktade sig främst till ingenjörsaktiviteter med hantering av aspekter inom en produkt eller 

tjänsts livscykel. Modellens stadier representerar var för sig en varaktig prestanda-

förbättring (Estampe et al 2013). Forskning inom mognadsmodeller har tydligt visat att 

det finns en länk mellan högre mognadsnivå och förbättrad organisatorisk prestation 

(Lockamy III & McCormack 2004). 

 

Zokaei et al (2013) har skapat en mognadsmodell som specifikt behandlar relationen 

mellan lean och miljömässig hållbarhet. Modellen identifierar fyra relationer mellan 

områdena som kan uppstå i en organisation, så kallade mognadsstadier. Mognads-

stadierna visar hur lean och miljömässigt arbete påverkar varandra negativt (konflikt), 

neutralt (godartat) eller positivt (synergi och symbios). De olika stadierna kan omfatta en 

hel organisation eller skilja sig mellan avdelningar. I det första stadiet, konflikt, anses inte 

områdena gynna varandra överhuvudtaget. Mer fokus på lean leder till sämre miljömässig 

hållbarhet och tvärt om. Författarna menar dock att många företag lyckats uppnå balans 

mellan lean och hållbarhet, vilket innebär att konflikt-stadiet inte är så vanligt 

förekommande. De flesta av företagen som deltagit studien befinner sig i det andra stadiet 
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där relationen beskrivs som godartad. Här separeras områdena lean och miljö helt och 

hållet från varandra för att undvika de möjliga negativa effekter som skulle kunna uppstå. 

Däremot visar det tredje och fjärde stadiet, synergi och symbios, hur samordning kan vara 

fördelaktigt. I en synergirelation tar man tillvara på de möjligheter som kan leda till 

positiva effekter för både lean och hållbarhet, exempelvis genom minskning av slöserier. 

Det kan dock hävdas att företag bör sträva mot det högsta mognadsstadiet, symbios, för 

att nå framgång. Här betraktas lean och miljö som del av samma strategi och blir ett i 

organisationen. 

 

Verrier, Rose och Caillaud (2016) presenterar en egen mognadsmodell för lean och 

miljömässig hållbarhet, utvecklad med versionen av Zokaei et al (2013) som 

utgångspunkt. Dock har ytterligare ett stadium adderats i modellen, som därmed består 

av fem nivåer. Det första stadiet, initial, skiljer sig från det tidigare nämnda 

konfliktstadiet. Här finns en begränsad vetskap om att lean och miljömässig hållbarhet 

skulle kunna samordnas, men det finns inte något antagande om att de direkt skulle 

motverka varandra. I det första stadiet sker ingen bevakning av miljöindikatorer och det 

finns heller inte några riktlinjer från ledningen. Det andra stadiet inkluderar däremot både 

grundläggande lean- och miljöarbete. Dock hanteras lean i produktionen medan 

miljöfrågor hanteras på organisationsöverskridande nivå. I nivå tre sker ett kontinuerligt 

arbete kring områdena vars slöserier är tydligt identifierade. Dessutom mäts mål-

uppfyllelse och visualiserings-verktyg har delvis inrättats. I fas fyra och fem får lean och 

milömässig hållbarhet ytterligare betydelse i organisationen. Deras samverkan förtydligas 

och medarbetarna involveras i processen. I det sista stadiet finns dessutom en pågående 

strävan mot optimering av arbetet (Verrier, Rose & Caillaud 2016). 

 

Sammanfattningsvis har Verrier, Rose och Caillaud (2016) utgått från att arbetet med lean 

och miljö har kommit något längre än vad Zokaei et al (2013) antagit i sin modell. Detta 

genom att de valt att inte inkludera konflikt-stadiet i modellen. Dessutom har det synergi-

stadium Zokaei et al (2013) beskriver delats upp i två olika nivåer för att på ett mer 

detaljerat sätt kunna placera de studerade företagen på en passande nivå. Överlag fungerar 

mognadsmodeller i vägledande syfte för att kartlägga hur företagets situation ser ut i 

dagsläget och var förbättringar kan genomföras (Lockamy III & McCormack 2004).  
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Utifrån de mognadsmodeller som har presenterats ovan (Verrier, Rose & Caillaud 2016; 

Zokaei et al 2013) har vi konstruerat en egen analysmodell anpassad efter vårt empiriska 

urval. Denna innehåller element från båda tidigare modeller och består av totalt fyra 

stadier. Syftet är att i analysen genomföra en generell kartläggning av faktisk integrering 

i de studerande företagen, för att därigenom bidra med rekommendationer om hur högre 

mognadsnivåer kan uppnås. Viktigt att nämna är att vår modell behandlar integrering av 

miljöaspekter i lean-produktionen och inte tvärt om. Modellen avser användas av lean-

verksamheter som önskar stärka sin miljömässiga hållning. I den första nivån separat 

figurerar lean och miljömässig hållbarhet på var sitt håll. Lean-arbetet synliggörs främst 

i produktionen medan miljöaspekter tar plats på ett strategiskt och övergripande plan. I 

det andra stadiet definierat har organisationen stark förståelse för lean-konceptets positiva 

inverkan för miljöarbetet, men denna antas tillkomma automatiskt. Synergi-stadiet skiljer 

sig här från tidigare stadium genom den centrala betydelse som tillskrivs miljöarbetet. 

Inom de områden synergieffekter tydligt möjliggörs utnyttjas integrering av 

miljöaspekter i lean-verksamheten. I det slutgiltiga stadiet symbios verkar områdena 

under total samordning och företaget tar tillvara samtliga synergimöjligheter. 

 

 Tabell 3.2.2.1: Analysmodell i fyra stadier. 
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3.3 Integrering genom management 

I följande avsnitt kommer management-teorier behandlas. Teori inom verksamhets-

styrning utgör ett nödvändigt medel för att utvärdera hur organisationer praktiskt 

hanterar integrering av miljömässig hållbarhet i sitt lean-arbete. Avsnittet ligger till 

grund för empiridelens uppbyggnad samt utgör strukturen för analyskapitlet. De teorier 

som redogörs för utgår från en bredare bild av organisationers strukturella uppbyggnad 

för att sedan avslutas i att redogöra för mer praktiska verktyg som kan användas i ett 

miljöanpassat lean-arbete. Först och främst presenteras ansvarsfördelning och 

målstyrning för att skapa en teoretisk överblick av hur struktur och strategi av miljö- och 

lean-produktion ter sig. Därefter behandlas mätsystem, eftersom detta är centralt för att 

utvärdera måluppfyllelse. I delen om medarbetarengagemang beskrivs vikten av 

engagerade medarbetare samt hur strategin kan ges organisatorisk spridning. Slutligen, 

med anknytning till involvering av anställda, presenteras begreppet visualisering och 

dess roll för att synliggöra mål och aktiviteter från ledningsgruppen ner genom 

verksamhetens nivåer. 

3.3.1 Ansvarsfördelning 

Zokaei et al (2013) menar att en engagerad och inspirerande ledningsgrupp spelar en 

betydande roll i organisationer. Det skapas ett högre förtroende hos anställda som 

därigenom vågar kliva fram och förmedla åsikter om hur uppgifter kan göras annorlunda, 

vilket är en viktig resurs för ledningen. Dubey, Gunasekaran och Ali (2014) beskriver hur 

ledarskap kan betraktas som basen för lean-filosofins kvalitetsfokus. Detta då det hjälper 

till att skapa en företagskultur baserad på högkvalitativa processer och samarbete.  

 

Vidare är ledarskap centralt för att organisationen ska uppnå sina miljömässiga mål. 

Ledningen sätter miljömässiga policys och mål samt förser avdelningarna med de resurser 

och den utbildning som är nödvändig för att skapa en stadig grund för förbättringsarbete 

(Dubey, Gunasekaran & Ali 2014). En indikator som visar betydelsen av miljö- och 

hållbarhetsfrågor är därmed hur de prioriteras i ledningsgruppen, där avgörande beslut 

fattas. Till exempel är det inte självklart att innehavandet av en miljöavdelning 

automatiskt skapar ett hållbart företag (Ammenberg 2012; Stoughton & Ludema 2012). 

Det handlar istället om hållbarhetsfrågornas prioritet i den övergripande strategin (Wu & 

Pagell 2011; Stoughton & Ludema 2012) samt om det finns miljöengagerade lednings-
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personer med möjlighet att lyfta miljöfrågor (Ammenberg 2012). En organisation som 

driver hållbarhetsarbete håller ofta flera personer ansvariga för att åtgärder genomförs. 

Det kan finnas roller såsom miljöchef, miljökoordinator eller miljöombud, på olika nivåer 

i organisationen. Miljöchefen har ofta ett övergripande strategiskt ansvar för hur 

miljöarbetet ska genomföras, medan miljökoordinatorn har en mer operativ roll och 

fungerar som en länk mellan ledning och underliggande nivåer. Dessutom kan rollen 

miljöombud finnas, vilken har som uppgift att bevaka miljöfrågor och stötta med 

nödvändig information för miljöarbetet (Ammenberg 2012). 

 

Vidare argumenterar Gordon (2001) för att transformationen mot en grön lean-

organisation går snabbare om högsta ledningen först är övertygad om fördelarna för att 

därefter kommunicera budskapet ned i organisationen. De anställda kommer därefter följa 

det utpekade tillvägagångssättet av den enkla anledningen att de vill göra ett bra jobb. För 

att skapa en effektiv organisation behöver det även finnas ett starkt samarbete mellan 

ledningen och de anställda. Ledningen kan se vilka åtgärder som behöver tas, men kan 

inte genomföra alla på egen hand. Trots allt är det få ledare som kan göra de anställdas 

jobb bättre än dem själva. Genom att kommunicera mål och förväntningar samt dela ut 

belöningar för extraordinära prestationer kan ledningen skapa ett effektivt samarbete 

genom hela organisationen (Gordon 2001). Sammantaget kan man säga att en engagerad 

ledning skapar engagerade medarbetare, vilka i sin tur behövs för att ledningen ska kunna 

fatta rätt beslut (Zokaei et al 2013). Verrier, Rose och Caillaud (2016) betonar därför 

vikten av ett starkt band mellan top-down och bottom-up styrning för att verksamheten 

ska kunna styras effektivt. Kim, Sting och Loch (2014) definierar top-down styrning som 

en metod där högsta ledningen bryter ner ansvaret genom att koordinera uppgifter ut i 

organisationen. Vidare understryks att ledningen genom ett tydligt top-down styrningssätt 

kommunicerar information och direktiv för att hjälpa företaget åstadkomma långsiktig 

effektivitet. Bottom-up styrning, å andra sidan, definieras som att högsta ledningen ger 

mer ospecificerad vägledning. Vad som utmärker detta arbetssätt är att medarbetare på 

lägre nivåer kan tolka de utmärkta riktlinjerna och i större utsträckning själva bestämma 

vilka handlingar som bör tilltas för att uppnå målen (Kim, Sting & Loch 2014; Verrier, 

Rose & Caillaud 2016). Detta menar Verrier, Rose och Caillaud (2016) bidrar till att de 

anställda kan komma med synpunkter till ledningen, vilka kan leda till viktiga insikter för 

förändringsarbetet.  



40 

 

Tvärfunktionellt arbete 

I lean-organisationer är sammanförandet av anställda med olika kompetenser av stor vikt 

(Karlsson & Åhlström 1996). Någon form av samordning mellan operativt anställda och 

de som arbetar med miljöfrågor är nödvändig för att synkronisera operativa strategier med 

miljömålen (Longoni, & Cagliano 2015). Tvärfunktionella team är ett arbetssätt som 

syftar till att öka engagemanget bland de anställda i en organisation. Metoden innebär 

således att individer från olika avdelningar med sina respektive kompetenser tillsammans 

i grupp arbetar inom specifika områden (Parker 2003). 

 

Dreu och West (2001) beskriver hur ju mer en organisation integrerar olika individers 

kompetenser, desto bättre absorberas ny information. Huang och Newell (2003) betonar 

detta och hävdar att bättre beslut tas i konsensus med flera olika perspektiv än om endast 

en avdelning tar beslutet. De som arbetar med miljöfrågor måste här vara delaktiga i 

beslutsprocessen för lean-produktion för att minska risken för att det endast tas hänsyn 

till aspekter med påtaglig koppling till det finansiella resultatet istället för att lyfta fram 

de miljömässiga målen (Longoni & Cagliano 2015). Så kallade tvärfuntionella team  

fungerar i dettta sammanhang som en kontaktpunkt för alla företagets funktioner och 

externa partner, genom att anställda inte längre behöver gå omvägar för nödvändig 

information. Medlemmarna i det tvärfunktionella teamet verkar som en kommunikations-

länk till respektive avdelning genom att hålla anställda uppdaterade. Arbetssättet formar 

därmed en effektiv metod för att samordna aktiviteter och öka engagemang, framförallt 

då många företag har avdelningar på skilda platser (Parker 2003). Därtill beskriver 

Lindkvist (2001) att utnyttjande av synergier mellan olika enheter kan minska risken för 

suboptimering. Parker (2003) förklarar att de tvärfunktionella teamen kan vara antingen 

permanenta eller temporära. Ett permanent team finns tydligt utmärkt i organisations-

schemat, medan ett temporärt team kan bestå utav arbetsgrupper, problemlösargrupper, 

projektgrupper eller andra kortsiktiga team med syfte att studera ett specifikt problem. 

3.3.2 Målstyrning 

En organisations mål fungerar som verktyg för att styra verksamheten mot förbättrad 

prestation. Det finns flera fördelar med att ha välformulerade mål, bland annat kan de 

säkerställa att arbetet faktiskt genomförs (Shahin & Mahbod 2007). Drucker (1986) 

menar att alla anställda i en organisation bidrar på olika sätt, men det viktiga är att de 



41 

 

arbetar mot ett gemensamt mål. Utan kongruens mellan organisationens mål finns 

påtaglig risk för dubbelarbete.  

 

Målformulering genom SMART-kriterier 

Shahin och Mahbod (2007) framhåller hur mål bör vara välformulerade och väl-

genomtänkta för att förbättra organisationens prestation. Ett verktyg som används för att 

underlätta målformulering är de så kallade SMART-kriterierna, vilka fungerar som 

riktlinjer för hur ett mål bör vara uppbyggt (Lawlor & Hornyak 2012). SMART-

kriterierna är en akronym som enligt Jonsson och Bringle (2004) på svenska översätts till 

Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. De fem kriterierna lyder som 

följande (Jonsson & Bringle 2014; Shahin & Mahbod 2007; Drucker 1986): 

 

● Specifikt – målet bör vara detaljerat och operationaliserat så att involverade kan 

se det framför sig.  Det är många gånger bättre att bryta ner målen och ha ett flertal 

mål än ett enda. Detta kriterium underlättar även för att tydliggöra vad varje 

anställd bidragit med för att uppnå målet. 

● Mätbart – målet bör vara konkret. Det ska gå att följa utvecklingen genom både 

kvantitativ och kvalitativ mätning. Organisationer som har stort fokus på 

lönsamhet använder sig vanligen av Key Performance Indicators (KPI:er) som 

mäter resultat av specifika mål. 

● Accepterat – målet bör vara accepterat. Detta innebär att de som är involverade i 

måluppfyllelse ska vara delaktiga och överens om att målen faktiskt går att uppnå. 

Dialog mellan involverade personer kan bidra till att detta kriterium uppfylls. 

● Realistiskt – målet bör vara genomförbart. Med detta menas att målet inte ska vara 

för övergripande, såsom en vision eller idealtillstånd. Målet ska vara möjligt att 

uppnå genom tillgängliga resurser. Realistiska mål förenklar dessutom val av 

KPI:er. 

● Tidsatt – målet bör innefatta en viss tidshorisont. Detta underlättar skapandet av 

en realistisk handlingsplan samt förenklar mätning och uppföljning av målen. 

Målkongruens 

Målkongruens definieras som den grad grupper samverkar för att nå liknande eller 

identiska mål (Cao et al 2009). Begreppet är relevant för att undersöka hur olika enheter 
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inom en organisation samverkar. För att uppnå målkongruens inom en verksamhet krävs 

en överenskommelse samt enhetlig förståelse för företagets värden och arbetssätt. Det är 

även av stor vikt att företagets strategi accepteras genom alla organisatoriska nivåer för 

att målkongruens ska kunna uppnås. Att strategin faktiskt har erkänts framkommer genom 

att både medarbetarna och högsta ledningen agerar och kommunicerar på ett sätt som 

överensstämmer med strategin. Detta inkluderar ett långsiktigt fokus samt ett besluts-

fattande med direkt anknytning till strategin. Vid bristande acceptans av företagets 

strategi kan optimal målkongruens vara mycket svår att uppnå. Forskare betonar även 

vikten i att tydliggöra förväntningar mellan verksamhetens olika parter (Bouillon et al 

2006; Cao et al 2009).  

 

Forskning visar att organisationer som uppfyller målkongruens når ekonomiska fördelar. 

Ett misslyckande med att samordna målen i och mellan olika avdelningar kan leda till 

höga informationskostnader samt ineffektivitet i den operativa verksamheten (Bouillon 

et al 2006). Suboptimering är ytterligare ett styrningsfenomen som kan uppstå vid brist 

på målkongruens inom ett företag. Begreppet innebär att det uppstått en beteendemässig 

rubbning till följd av att avdelningar tar beslut som gynnar dem, men som inte ligger i 

verksamhetens bästa intresse (Merchant & Van der Stede 2012).  

3.3.3 Måluppföljning genom mätsystem 

Merchant och Van det Stede (2012) understryker mätsystemens betydelse genom att 

framhålla hur det organisationen mäter är vad den uppnår. Duarte och Cruz-Machado 

(2014) betonar att mätsystemets resultat agerar beslutsunderlag genom hela 

organisationen. Att kontinuerligt mäta, övervaka och analysera processer ligger till grund 

för utvärdering av hur väl företaget presterar. Ledningen behöver detta underlag för att 

kunna planera och organisera hur processer i framtiden ska genomföras. Merchant och 

Van der Stede (2012) beskriver dessa metoder som en del av ett kontrollsystem, de kan 

styra organisationen mot att uppnå målkongruens genom att skapa förståelse hos anställda 

om organisationens mål. Andra författare framhåller samtidigt hur organisationer ibland 

tenderar att samla information av fel skäl. Information bör med andra ord vara relevant 

för verksamhetens prestation för att vara utav värde, insamlingsprocessen har inget 

egenvärde (Feldman & March 1981). 
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Mätsystem kan baseras på strikt finansiella termer alternativt i system där finansiella och 

icke-finansiella KPI:er kombineras (Merchant & Van det Stede 2012). Traditionella 

mätsystem har oftast en finansiell utgångspunkt där fokus ligger på det ekonomiska 

resultatet. I verksamheter baserade på TPS är olika former av prestationsmätning ett 

centralt inslag (Liker 2009). Forskning visar att uteslutande monetära system inte passar 

lean-organisationer då ständiga förbättringar och innovation tenderar att ges begränsat 

utrymme (Duarte och Cruz-Machado 2014). För att skapa en bredare och mer rättvisande 

bild av verksamhetens prestation letar företag ofta efter KPI:er som kompletterar det 

finansiella perspektivet. För ändamålet att balansera andra perspektiv med det finansiella 

brukar BSC, balanserade styrkort, användas (Duarte och Cruz-Machado 2014). Liker 

(2009) belyser att företag ofta investerar i avancerade IT-system för att förbättra sin 

prestationsmätning. Däremot framhåller författaren att beprövade system är säkrare och 

mer kostnadseffektiva. Således tillhör tydlig och begriplig måluppföljning huvud-

principerna inom TPS. 

  

Det finns även en strävan hos företag att länka den övergripande strategin till den 

operativa verksamheten (Parry & Turner 2006). Fullerton, Kennedy och Widener (2013) 

menar att effektiva mätsystem hos lean-företag kan utformas med visuell styrning som 

utgångspunkt. Ett exempel är Value Stream Costing, ett redovisningssystem med direkt 

anknytning till verksamhetens värdekedjekartläggning. Systemet är anpassat till lean ur 

synvinkeln att det tar hänsyn till organisationens strävan efter ständiga förbättringar och 

reducering av slöserier. Att mäta måluppfyllelse i en organisation är centralt för dess 

förbättringsarbete (Duarte & Cruz-Machado 2014). Bland annat därför är det vanligt i 

lean-verksamheter att använda olika former av monetära incitamentssystem för att höja 

engagemanget hos medarbetare och förstärka förbättringskulturen (Hanna, Newman och 

Johnson 2000). Samtidigt understryker Schuring (1996) riskerna med systemen då 

individen kan uppmuntras att hålla inne förbättringsförslag tills den tidpunkt det är som 

mest lönsamt att framföra det.   

 

Inom miljömässig hållbarhet visar forskning att ett tydligt kontrollsystem är av stor 

betydelse. Formella kontrollverktyg behövs för att organisationer ska kunna uppnå sina 

miljömässiga mål. Detta för att de ger ledningen möjlighet att hantera risker samt 

upptäcka förbättringsmöjligheter (Aziz et al 2015). Det finns olika utprövade metoder 
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som används både för att starta upp samt bibehålla ett hållbarhetsarbete. Exempel på dessa 

är miljöprogram och miljöledningssystem. Miljöledningssystem är ett strategiskt och 

organisatoriskt hjälpmedel som används för att strukturera miljöarbetet. Det kan användas 

i syfte att etablera mål och ramverk samt för att leda, utföra och mäta organisationers 

arbete. Systemet möjliggör för en verksamhet att identifiera och kontrollera aktiviteternas 

miljömässiga påverkan för att kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete (Ammenberg 

2012). I en fallstudie av Toyotas miljörelaterade aktiviteter framhålls hur miljötävlingar 

mellan olika team enligt företaget förbättrat miljöprestationen (Zokaei et al 2013). 

 

Forskare har på senare tid arbetat med att utforma styrnings- och revisionsverktyg i syfte 

att integrera lean och miljömässig hållbarhet. De författare som fokuserar på att bygga 

utvärderings- och revisionsverktyg med integreringssyfte är överens om att sådana hittills 

skapats i begränsad, men tilltagande omfattning. Bristen på detaljerade integrerings-

verktyg och implementeringsmodeller är något flera forskare understryker (Duarte & 

Cruz-Machado 2013; Verrier et al 2014). Verrier et al (2014) beskriver emellertid hur 

lean och miljöaspekter kan sammanfogas genom mätsystem baserade på en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ analys. Syftet är att anpassa lean-verktygen utifrån 

miljösynpunkt, vilket ger grund till utvärdering av både ekonomisk och miljömässig 

prestanda. Det balanserade styrkortet fungerar här som ett ledningssystem som 

kombinerar både finansiella och icke-finansiella parametrar (Parry & Turner 2006). 

Duarte och Cruz-Machado (2014) framhåller att systemen i dagsläget främst utgör 

verktyg för hantering av lean och miljöaspekter inom försörjningskedjor. Däremot menar 

samma författare att verktygen kan anpassas efter det enskilda företagets verksamhet. I 

relation till resonemanget framhåller Carvalho, Azevedo och Cruz-Machado (2010) hur 

en beslutsprocess för att välja ändamålsenliga KPI:er kan vara komplex.   

3.3.4 Medarbetarengagemang 

Zokaei et al (2013) menar att hur väl en organisations integrering av lean- och 

miljöparametrar sker beror på förmågan att sprida den nya strategin till företagets 

samtliga funktioner. Med en fullständig spridning av strategin ges medarbetarna tillgång 

till information, vilket kan resultera i en positiv ökning av engagemang. MacDuffie 

(1995) menar att med hjälp av HRM-praxis kommer högre nivåer av produktivitet och 

kvalitet uppnås. Framförallt har medarbetarnas förmågor att lösa problem visat sig ha 
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positiv påverkan på verksamhetens prestation. Vidare diskuterar Boxall och Macky 

(2009) vikten av att kontinuerligt arbeta med medarbetarengagemang. Genom att använda 

medel för att öka anställdas engagemang menar författarna att deras färdigheter och 

kompetens kommer förbättras. Inom lean-baserade verksamheter som har miljöfokus 

krävs det en hög grad engagemang från de anställda. Detta för att organisationen ska 

lyckas använda och kombinera alla praktiker och verktyg inom områdena (Dües, Tan & 

Lim 2013). Att ledningen involverar personalstyrkan skapar delaktighet, ökad kunskap 

och förståelse (Ammenberg 2012). Oavsett hur organisationsstrukturen ser ut visar 

forskning på att medarbetarnas involvering är mycket betydelsefullt för att skapa en 

fungerande miljömässig lean-organisation (Dües, Tan & Lim 2013).  

 

Kommunikation 

När det gäller koordinering av arbetsuppgifter mellan avdelningar krävs det alltid någon 

form av kommunikation mellan de anställda (Garicano & Yanhui 2012). Kommunikation 

kan definieras som processen där individer sänder eller växlar information. Genom att 

sprida information samt uppmuntra till förslag och diskussion har kommunikationen stor 

inverkan för att organisationen ska uppnå sina mål (Savaneviciene & Stankeviciute 2011). 

 

Det finns två olika former av kommunikation: formell och informell. Den formella 

kommunikationen avser välplanerad informationsförmedling i en hierarkisk organisation. 

Denna kan ytterligare delas upp i vertikal respektive horisontell kommunikation. I 

vertikal kommunikation existerar auktoritetshierarki och kommunikationen sker mellan 

nivåer, med andra ord mellan överordnade och underordnade. Horisontell 

kommunikation innefattar individer inom ett projekt eller som befinner sig på samma 

hierarkiska nivå, ofta med liknande arbetsuppgifter. I denna kommunikationsform har 

därför inte hierarkiska aspekter påverkan på kommunikationsflödet (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Enligt Garicano och Wu (2012) är horisontell kommunikation det mest effektiva 

sättet att utnyttja alla kompetenser i en organisation. Dock gäller inte detta om 

informationen är mer komplex och instruktioner svåra att greppa utan viss erfarenhet och 

utbildning, i dessa fall är vertikal kommunikation istället att föredra. Vidare beskriver 

Jacobsen och Thorsvik (2014) att den informella kommunikationen består av de 

konversationer som ständigt sker när anställda möts. Här sprids informationen snabbare 

än vid formell kommunikation, samt att relationer mellan anställda främjas. 
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3.3.5 Visualisering 

Visualisering har som syfte att underlätta kommunikation och uppmuntra till engagemang 

i verksamheten (Parry & Turner 2006). Liker (2009) menar att grunden i att arbeta mot 

ständiga förbättringar är att tillämpa lean-metoden daglig styrning. Daglig styrning visar 

hur verksamheten styrs främst på kort sikt men bidrar samtidigt till att förbättra 

verksamheten på lång sikt genom att synliggöra problem och redogöra för 

dagssituationen. Visuell styrning utgör här en kommunikationsanordning som gör det 

möjligt att snabbt se hur arbetet ska utföras och huruvida avvikelser från det 

standardiserade arbetssättet uppkommit. Syftet är att skapa en transparent arbetsmiljö 

utan slöserier.   

 

Parry och Turner (2006) menar att informationstillgänglighet inte utgör den huvudsakliga 

svårigheten i organisationer, utan att det istället är kommunikationen av information till 

de anställda som skapar problem (Parry & Turner 2006). Denna problematik ämnar 

visualiseringsmetoder lösa genom att skapa struktur och synliggöra problem. Toyotas 

ursprungliga visualiseringsprincip bygger specifikt på att städa upp i organisationen för 

att upptäcka problem i tidigt skede. Med hjälp av metoden ska företag aldrig behöva göra 

”nödutryckningar” vid akuta situationer (Liker 2009). Visualisering är därmed ett sätt att 

hjälpa medarbetarna att förstå ledningens mål och upplägg av processer. I enlighet med 

TPS-huset bör varje anställd kunna se och förstå processernas innehåll samt hur man 

ligger till tidsmässigt (Parry & Turner 2006). Visualisering förser personalen med 

riktlinjer såsom var föremål hör hemma, hur många objekt som ska finnas på varje plats 

samt hur standardprocesser ser ut. Toyotas grundläggande tanke bakom visualisering är 

att varje individ ska kunna titta på en process, maskindel eller lagret och direkt kunna se 

hur den standardiserade arbetsprocessen bör ser ut och om det skett någon avvikelse från 

detta. På detta sätt ska ett förbättrat flöde uppnås. Visualisering kan finnas överallt på en 

arbetsplats, inte uteslutande i sin vanligaste form som en aktivitets-tavla på väggen. Ett 

exempel är siluettmarkeringar för verktyg, med syfte att säkerställa att allt kan återfinnas 

på rätt plats (Liker 2009; Rother & Shook 2001). Vidare förklarar Kurdve och Wiktorsson 

(2013) hur visualisering även kan användas för verksamheters miljöarbete. Författarna 

menar dock att det finns ett gap i forskningen gällande ledning och hantering av 

miljöaspekter. Användandet av visualiseringsverktyg för miljöaspekter hävdas emellertid 

ha inverkan för att förbättra kommunikationen av miljöfrågor. Detta är av extra stor vikt 
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eftersom miljöparametrar ofta mäts i olika avdelningar inom en organisation, vilket 

försvårar kommunikationen. 

3.4 Sammanfattning av teorier 

Lean-filosofin har kommit att bli en källa till diskussion under dess verksamma år i sin 

anpassning mot olika företagskulturer. Konceptet lean, även benämnt TPS, relateras till 

både slöserireduktion och ständigt förbättringsarbete i verksamheter. Modellen har 

genom sin strävan mot effektivitet och värdemaximerande blivit en universellt applicerad 

managementteori (Holweg 2007; Samuel, Founds & Williams 2015; Schonberger 2007; 

Womack, Jones & Roos 1990; Zokaei et al 2013). Vidare ges miljömässig hållbarhet allt 

större utrymme hos dagens företag (Ammenberg 2012). Lagkrav samt intressenter såsom 

kunder och konsumenter utgör ofta bakomliggande drivkrafter för arbetet. I relation till 

detta finns emellertid organisationer som väljer att göra mer än vad som krävs av dem, 

med ett så kallat proaktivt förhållningssätt (Ottosson & Parment 2013). För organisationer 

som arbetar enligt lean-modellen men samtidigt värdesätter miljöaspekter finns risken att 

avvägningar mellan ekonomiska och miljömässiga parametrar behöver göras (Longoni 

2014). Anknytningen mellan områdena har därmed representerat ett diskuterat ämne i 

forskningen (Verrier et al 2014). Den vanligaste kopplingen mellan lean och miljömässig 

hållbarhet är en gemensam strävan mot slöserireduktion (Verrier, Rose & Caillaud 2016). 

Dessutom kan integrering av miljöaspekter beskrivas utifrån områdets utrymme i TPS-

huset (Kurdve et al 2014). Vidare utgör mognadsmodellen ett verktyg som i forskning 

används för att dela in relationen mellan lean-verksamheten och miljöarbete i olika stadier 

med syfte att upptäcka förbättringsmöjligheter (Zokaei et al 2013; Estampe et al 2013).  

 

För att resonera kring hur företag kan integrera miljömässig hållbarhet i sitt lean-arbete 

beskrivs fem stycken management-teorier. Inom ansvarsfördelning kan styrningsmetoder 

såsom top-down eller bottom-up användas (Verrier, Rose & Caillaud 2016). Därtill är 

tvärfunktionellt arbete en metod som innebär att anställda med olika kompetenser arbetar 

tillsammans (Parker 2003). Dock krävs alltid enligt Zokaei et al (2013) en engagerad 

ledningsgrupp som skapar förtroende för att de anställda ska vilja komma med åsikter 

som bidrar till förbättringsarbetet. Hur målen är formulerade kan även det påverka hur 

organisationens nivåer samverkar och presterar, därav är SMART-kriterier ett användbart 

verktyg vid målformulering (Lawlor & Hornyak 2012). Då ett företag ofta har flertalet 
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skilda mål inom områdena är målkongruens avgörande för att nå ekonomiska fördelar 

och undvika suboptimering (Bouillon et al 2006; Merchant & Van der Stede 2012).  

 

Vidare används mätsystem för att utvärdera och genomföra uppföljningar samt i syfte att 

ge ledningen tillräckligt med beslutsunderlag. Med hjälp av mätsystem kan 

organisationen säkerställa att målen uppfylls (Duarte & Cruz-Machado 2014; Merchant 

& Van der Stede 2012). För att skapa de beteendeförändringar som krävs för att förbättra 

mätetalen krävs dock anställdas delaktighet (Zokeai et al 2013). Framförallt inom lean-

baserade företag med miljöfokus krävs engagemang från de anställda, detta för att på 

effektivt sätt lyckas använda de metoder och verktyg som finns inom lean- och 

miljöarbete (Dües, Tan & Lim 2013). Här spelar kommunikation en framstående roll och 

delas in i formell respektive informell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Genom visuell styrning kan kommunikation underlättas med syftet att skapa transparens 

i organisationen. Visualisering kan användas i syfte att synliggöra information för 

medarbetarna. Inom visualisering används exempelvis tavlor som enkelt och tydligt ska 

visa hur arbetsprocessen ser ut samt hur den följs (Liker 2009; Rother & Shook 2001).  
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4.  Empiri 

Denna studies empiriska data är en sammanställning av intervjuer från tolv fallföretag. 

Företagen representerar en variation branscher, dock anses majoriteten av 

produktionsanläggningarna vara förhållandevis lika i sin utformning. Två av de tolv 

producenterna (Orthex och Ytterbygg) klassificeras enligt Tillväxtverkets (2016) 

definition som medelstora företag med en omsättning på mindre än 50 miljoner euro, 

medan resterande tio producenter definieras som stora företag. Arla, Orthex och Tetra 

Pak menar vi skiljer sig från de övriga i avseende att de tillverkar produkter direkt 

avsedda för konsumenter, medan resterande producerar industriella produkter. De fyra 

företag som placerats sist i tabellen utgör de kontrasterande fallen som tidigare beskrivits 

under avsnitt 2.3.3. 

 

Tabell 4.1: Fallföretagens branscher, omsättning och antal anställda i hela koncernen. Information 

hämtad från företagens årsredovisningar och allabolag.se (2014).
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4.1 Drivkrafter för lean och miljömässig hållbarhet 

I detta avsnitt presenteras företagens bakgrund till arbetet med lean-konceptet samt 

miljöaspekter. En generell bild av när arbetet med lean respektive miljöaspekter startades 

upp i företagen beskrivs. Dessutom redogörs för de vanligaste bakomliggande 

drivkrafterna för att arbeta enligt principerna. 

 

De flesta av företagen i vår studie började sin lean-resa på 2000-talet. Mer specifikt 

började nästan alla implementera modellen mellan år 2000 och 2010. Det förekommer 

dock undantag, två av företagen i undersökningen var nämligen tidiga och 

implementerade lean-modellen redan i slutet av 1990-talet. Hur lång tid den enskilda 

organisationen har arbetat enligt lean-principer har uttryckts som en anledning till hur 

långt integreringstanken med miljöparametrar har kommit. Drivkraften till 

implementeringen av lean har stora likheter hos alla de tillfrågade organisationerna. 

Överlag har det huvudsakliga syftet varit att genom kostnadsreduceringar förbättra 

lönsamheten. Lågkostnadskonkurrens samt kunders krav på lägre priser tycks även vara 

återkommande faktorer. Vi har även funnit att kunder till några av företagen specifikt 

efterfrågat ett uppstartande av lean-arbete. Ett av respondentföretagen berättar hur de 

själva bedöms som underleverantör med avseende på lean-initiativ.  

 

“Huvudpoängen är att främst kunna se ett strukturerat förbättringsarbete, har man 

inte det är det svårt att vinna upphandlingar och behålla kunder genom att skapa 

värde för dem” (Nolato) 

 

Att industrin varit i nedgång har även i vissa fall varit en drivkraft eftersom företag således 

behövt genomföra förändring med snabb verkan. Ett bättre utnyttjande av utrustning har 

däröver uppgivits som en betydande faktor för uppstartande av lean-arbetet. Ytterligare 

en drivkraft har varit att uppnå förbättringar i produktionen för att skapa säkrare produkter 

och processer som håller hög kvalitet. Detta med hjälp av tydligare struktur och 

standardiserade modeller att följa. 
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Det är värt att nämna att flertalet av företagen sedan lång tid tillbaka arbetat med lean-

liknande processer, emellertid utan att definiera arbetssättet som lean. Därefter har de 

själva tolkat och modifierat lean-filosofin för att passa den specifika organisationen, ofta 

med hjälp av egna versioner av det klassiska TPS-huset. En viktig faktor för själva 

implementeringsprocessens framgång tycks ha varit engagerade ledare som drivit 

projektet framåt. Detta beskrivs av flera företag som direkt avgörande för att ge filosofin 

fotfäste genom hela organisationen. Dock kan vi se exempel som avviker från mängden. 

Ett fallföretag implementerade lean-modellen då produktionstekniker i den operativa 

delen av verksamheten fick upp ett genuint intresse för hur metodiken kunde skapa 

förbättringar. Positiva resultat medförde sedan att intresset spred sig uppåt i 

organisationen. Överlag verkar emellertid intresset väckts genom att ledningen själva 

varit ute och sett vad andra företag lyckats uppnå i sitt lean-arbete. 

 

De studerade företagen i vår undersökning består av både yngre och äldre organisationer, 

vilket innebär att startpunkten för miljöarbetet skiljer sig åt. Vad de har gemensamt är 

dock att de allra flesta företagen har ett miljöfokus som sträcker sig längre tillbaka i tiden 

än arbetet med lean-konceptet. Ett av företagen, som arbetar mycket med integrering av 

miljöaspekter i lean-verksamheten, hävdar att just deras starka miljöprofil underlättade 

samordningen vid implementeringen av lean. Miljöaspekter inkluderades därmed 

omedelbart i lean-modellen och tilldelades stor plats. Vidare tycks de största drivkrafterna 

för miljöarbetet vara lagkrav och kundkrav. Lagkrav har fungerat tvingande för 

organisationers uppstartande av miljöarbete. De miljökrav som uppkom under sent 1990-

tal, såsom miljöbalken, var hos majoriteten av företagen i studien avsparken för ett mer 

omfattande miljöfokus. Det har därtill visat sig att intressentkrav har avgörande betydelse 

för att en organisation ska välja att göra mer än lagen kräver. Flertalet av organisationerna 

har kunder som satt egna klimatmål som måste tas hänsyn till.  

 

Kundernas förväntningar på miljömålen har i många fall haft stor inverkan på företags 

miljöstrategi. Olika certifieringar har här varit till hjälp för att demonstrera en 

miljömedvetenhet för allmänheten. Alla de tillfrågade företagen i studien kan styrka sitt 

miljöarbete med olika certifieringar, den största majoriteten i enlighet med ISO 14001, 

vilket förefaller som en norm bland fallföretagen. Generellt kan utläsas att de företag som 

vänder sig direkt till konsumenter många gånger har ett mer utbrett miljöarbete. En av 
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organisationerna, som inte vänder sig direkt till konsumenter, angav detta som en 

anledning till att det var svårare att se miljöarbete som en naturlig del av verksamheten. 

Vidare uppges att försöka uppfylla intressenters förväntningar som en form av risk-

minimering. Att bli utsatt för mediedrev eller liknande menas kunna ha direkt förödande 

effekter för ett företags rykte. I samband med detta valde faktiskt ett företag att starta upp 

sitt miljöarbete först efter att en stor miljöskandal gjort sig känd, för att förebygga att 

detta skulle kunna ske igen. 

4.2 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning avser koordinationen kring vilka personer som är ansvariga för att 

målen uppnås och att arbetet utförs effektivt. Företagen har använt sig utav top-down 

eller bottom-up styrning med hjälp av olika stödfunktioner. Delegeringen av ansvar 

skiljer sig beroende på hur välutvecklat lean-arbetet och miljöarbetet är samt faktorer 

såsom organisationens storlek och ambitioner. Denna del behandlar ansvars-

fördelningen i lean-produktionen, för att därefter redogöra för miljöansvaret samt 

avslutas med samordning av ansvarsfördelning.  

4.2.1 Ansvarsfördelning inom lean-verksamheten 

De flesta företag har oftast en produktionschef i högsta ledningen som bär huvudansvaret 

för lean-arbetet, som därefter delegerar ner ansvaret i organisationen. På enhetsnivå är det 

oftast fabrikschefen som konkretiserar och bryter ner målen samt har ansvar att säkerställa 

att arbetet fortlöper enligt plan. En respondent hävdar emellertid att nivåbaserade 

ansvarspositioner helt kommer att försvinna i framtiden av anledningen att lean-filosofin 

integreras fullt ut och därmed integreras i alla arbetsroller. Vidare beskriver en respondent 

ansvarsfördelningen i sin organisation: 

 

“Vi har dels en central del som har ett övergripande ansvar för vår verktygslåda. 

Sedan har vi en lean-koordinator i varje fabrik som konkretiserar och bryter ner 

målen. Vi har även en mer lokal roll som stöttar lean-arbetet” (AstraZeneca) 

 

Emellertid finns ett fåtal undantag där lean-modellen inte fungerar tvingande i 

organisationen och alla affärsområden därmed inte behöver anamma konceptet. I dessa 
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fall ligger högsta ansvaret hos en grupp eller stab på fabriks- eller avdelningsnivå. Vidare 

har de flesta företagen en lean-koordinator eller stödgrupp som erbjuder verktyg och 

träningsmaterial till medarbetarna samt genomför utvärdering av arbetet. Konceptet 

“gå&se” används ofta, vilket innebär att stödgruppen tar reda på hur arbetet ser ut i 

praktiken. Metoden har som syfte att skapa stöd ute på golvet och fungerar även som en 

kontrollfunktion. Det kan dock framhållas att stödgrupper och innehavandet av specifika 

lean-positioner är mer ovanliga på mindre anläggningar. I många organisationer finns 

dessutom förbättringsgrupper eller förbättringsansvariga som kartlägger och analyserar 

hur verksamheten kan förbättras.  

4.2.2 Ansvarsfördelning inom miljöarbetet 

Miljöansvaret ligger på högsta ledningens bord, ofta samordnat med organisationens 

kvalitetsfunktion. Här behandlas miljöfrågor på strategisk nivå. Därefter delegerar en del 

företag ner ansvaret på fabriks- eller anläggningsnivå, likt strukturen för lean-arbetet. På 

anläggningarna ingår ansvarsrollen för miljöfrågor ofta i en samlad funktion med bland 

annat arbetsmiljö, men kan självfallet även vara en enskild roll. Drivkraften bakom 

innehavandet av denna sorts top-down styrning uttrycks vara att tydliggöra målsättningen 

och strukturen för miljöarbetet. Detta menar flera företag sig uppnå genom att dela ut 

ansvaret ner i hela organisationen med syfte att närheten ska bidra till att miljöfrågorna 

tas på allvar. På fabrikerna finns dessutom i fåtalet fall även miljökoordinatorer som 

liksom lean-staben fungerar som en stödjande kontrollfunktion. Funktionen för 

stödgruppen är att visa för högsta ledningen hur avdelningens miljöarbete bedrivs samt 

bidra med kunskap gällande lagstiftning och miljörelaterade frågor till de anställda.  

 

Hos hälften av de studerade företagen ser vi en annan struktur där ansvaret inte är 

distribuerat genom lika många nivåer. Miljöansvaret delegeras då från högsta ledningen 

eller VD:n direkt ner till de anställda, genom övergripande mål och rutiner. Här finns 

oftast ingen specifik miljöansvarig på enhetsnivå som är ansvarig för miljöarbetet, utan 

miljötänkandet ska finnas hos alla anställda. Syftet blir här att roller inom olika områden 

har med sig vetskap om miljöaspekter i sina ordinarie arbetsuppgifter. Exempelvis kan 

produktionspersonal se över energianvändningen i produktionen, medan kvalitets-

ansvariga som tar del av kundklagomål kan uppmärksamma miljörelaterade aspekter som 

kan ha betydelse vid produktutveckling. Med ett miljöfokus hos alla anställda hävdas det 



54 

 

att området genomsyrar hela organisationen och att miljöaspekterna således lättare 

appliceras i olika funktioner. 

“Vi jobbar mer och mer för att göra miljöfunktionen mindre viktig genom att 

integrera den i andra roller. En person kan inte sköta miljöarbetet, utan alla 

individuella roller har ansvar” (ABB) 

4.2.3 Samverkan inom lean- och miljöarbete 

Vikten av att ha ett strukturerat miljöansvar som sträcker sig från ledningen ner genom 

alla nivåer understryks av ett företag som har samordnat lean- och miljöansvar. 

Miljöansvarige i detta företag sitter i högsta ledningen och har därtill samtidigt ansvar för 

produktionen. Respondenten anser att det måste finnas en miljökoordinator i varje fabrik 

för att lean-arbetet ska kunna stötta miljöarbetet. Utöver detta används här även en 

miljökommitté för att samla åsikter och idéer kring miljöfrågor ute i de olika delarna av 

företaget. Det går även att betrakta samverkan av lean- och miljöroller i de två 

byggföretagen som arbetar i projektform. Här samlas kontinuerligt personer från olika 

arbetsgrupper och diskuterar idéer och förbättringsförslag. Ett av företagen reflekterar 

över att samordning lättare kan bevakas i och med att varje projekt fungerar som ett eget 

litet företag.  

 

“Jag tror att de större företagen blir för funktionsindelade. Exempelvis borde 

produktion och kvalitet egentligen jobba tillsammans. På ett litet företag blir allt 

sammanslaget och detta gör att vi kan jobba nära varandra och få en bättre 

kommunikation” (Ytterbygg) 

 

Överlag arbetar några av studiens företag då och då med tillfälliga projekt där personer 

med olika kompetenser arbetar tillsammans, med uppbackning av ledningen. I vissa fall 

tas det även in en extern part för att inkludera fler perspektiv. Detta anser ett av företagen 

vara en gynnsam metod för att främja nya idéer och förbättringsmöjligheter, vilket även 

lett till beteendeförändringar och goda resultat.   
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4.3 Mål 

Målen avser vad organisationerna vill uppnå med sitt lean- och miljöarbete. Detta avsnitt 

behandlar hur målen är utformade och hur de delegeras ned i verksamheterna. Dessutom 

beskrivs exempel på vilka åtgärder som vanligen tas till för att uppnå målen. Avsnittet 

inleds med att presentera mål i lean-verksamheten. Därefter presenteras miljöarbetet och 

avslutas sedan med att redogöra för sambanden mellan målen inom de två områdena. 

4.3.1 Mål inom lean-verksamheten 

På strategisk nivå arbetar de flesta av fallföretagen utifrån en utvecklingsmodell där 

dagens lean-användande ställs mot en målbild. Endast två respondenter berättar hur man 

på lång sikt har detaljerade planer för hur målbilden ska realiseras. I övriga fall beskrivs 

den långsiktiga lean-utvecklingsprocessen i mer abstrakta termer som ofta är relaterade 

till organisationskulturen och förväntas ta lång tid. De undersökta organisationerna har 

ofta som långsiktigt mål att ständigt förbättra sitt användande av lean-principer och sprida 

den så kallade lean-kulturen. Att förbättra lean-organisationen görs vanligtvis genom att 

identifiera och eliminera slöserier genom ständiga förbättringar. Genom ett lean-tänkande 

anser många av företagen sig kunna bli mer effektiva. Det långsiktiga målet övergår 

därmed successivt till att fokusera mer på att sprida strategin ner till operatörerna.  

 

“Tidigare har vi haft fokus på optimering av kapacitet, produktivitet och effektivitet. 

Nu har fokus skiftat till att sprida lean-kulturen inom företaget och inte driva lean 

som ett sidoprojekt. Lean ska vara ett sätt för oss att nå våra mål” (Arla) 

 

Den övergripande målbilden bryts ned för att passa de enskilda produktions-

anläggningarna, vars lean-utvecklingsgrad vanligtvis varierar inom samma fallföretag. 

När målen tidsmässigt närmar sig dagsläget blir de allt mer konkreta och detaljerade. 

Dessa detaljplaner för ett enskilt år är bland flera respondentföretag inriktade mot 

fokusområden. Det innebär att företagen under en period arbetar extra fokuserat mot ett 

specifikt område på en produktionsanläggning där utvecklingspotential upptäcks. Detta 

medför att de konkreta målen starkt skiljer sig mellan företag beroende på hur långt 

gånget lean-arbetet är samt verksamhetens karaktär. Majoriteten av organisationerna 

stöter ständigt på utmaningar i produktionen, vilket gör att det tillkommer många nya mål. 
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Målen är dynamiska och för att uppnå de kortsiktiga målen använder företagen daglig 

styrningsmetodik.  

4.3.2 Mål för miljöarbetet 

De flesta respondentföretagen arbetar med långsiktiga miljömål och miljöprogram på fem 

till tio år. Ett fåtal miljörespondenter berättar hur företaget långsiktigt utmålat en relativt 

detaljerad plan för hur dagsläget ska transformeras till den miljömässiga målbilden. 

Däremot arbetar en majoritet av fallföretagen med vaga beskrivningar för hur dagsläget 

på längre sikt rent praktiskt ska övergå i den uppställda målbilden. För att fastställa de 

långsiktiga miljömålen är externa samarbeten vanliga bland respondentföretagen. Ett av 

företagen samarbetar med en välkänd akademiker för att formulera den långsiktiga 

miljöplanen och bryta ned denna i årliga handlingsplaner. Ett annat fallföretag behandlar 

miljöproblem i samråd med akademiska institutioner. 

 

Ett återkommande tema för handlingsplanerna är arbete kring, liksom för lean-målen, vad 

respondenterna kallar årliga fokusområden. Det innebär att ett års handlingsplan främst 

behandlar exempelvis hur organisationen ska minska sin energiförbrukning eller reducera 

produktionens koldioxidutsläpp. Däremot åsidosätts inte andra miljörelaterade områden 

som en konsekvens av att organisationen har ett huvudfokus för perioden. Miljömålen 

varierar dock såsom inom lean-arbetet beroende på verksamhetens karaktär samt om 

ambitionen är att göra mer än vad lag och intressenter kräver. De flesta av företagen har 

som miljömål att minska energiförbrukning, CO2-utsläpp och allmän resursförbrukning. 

Övriga miljömål som förekommer i mindre utsträckning bland företagen är att minska 

vattenförbrukning samt förbättra kemikaliehanteringen. Några respondenter berättar hur 

de mer konkreta handlingsplanerna utgör länken mellan de mer vagt formulerade 

långsiktiga målen och faktisk verksamhetspåverkan. Emellertid bör nämnas att miljömål 

generellt inte konkretiseras i samma utsträckning som de produktionsrelaterade målen. 

Det uttrycks att de miljörelaterade handlingsplanerna kan hjälpa till att underlätta 

integreringen med verksamhetens övriga mål. Ett par respondenter betonar vikten av att 

miljömålen bryts ned på verksamhetsnivå för att bättre kunna realiseras. De upplever att 

miljömålen är mer abstrakta och inte lika konkreta som målen inom lean-verksamheten.  
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Energioptimeringen står ofta i fokus bland organisationerna, i och med 

tillverkningsprocessens utformning. Vidare genomförs transportoptimering genom att 

fylla transportmedlen maximalt och inte köra med tomma utrymmen. Likaså återvinning 

uttrycks som ett prioriterat förbättringsområde, vilket behandlas genom att skapa 

utrymme för källsortering samt skicka material som inte används till återvinningsföretag. 

Förutom dessa åtgärder påverkas miljöarbetet mycket av investeringsbeslut, såsom att 

byta till mer miljövänliga anläggningstillgångar samt använda förnybara energikällor. 

Majoriteten av respondenterna anser dock att det finns svårigheter i att få igenom 

miljöprojekt då ledningen främst bedömer investeringar ur ett kortsiktigt finansiellt 

perspektiv. 

 

“Vi kämpar med frågor som ska komma upp på agendan, det är viktigt att få fram 

argumenten. Annars är det mycket fokus på lönsamhet, lagkrav och kundkrav. Det 

finns olika tankesätt i organisationen, exempelvis ser helst finansavdelningen att 

endast lönsamma handlingar ska genomföras” (Anonym respondent) 

 

4.3.3 Samband mellan mål i lean-verksamhet och miljöarbete 

Den gemensamma nämnaren för företagets målbild inom både lean-produktion och 

miljöarbete uppges vara eliminering av slöserier. Respondenter betonar att spara in på 

resurser både är positivt i kostnads- som miljösynpunkt. Dock berättar några av lean-

respondenterna att arbetet även kan skapa negativa miljökonsekvenser för målen, 

exempelvis genom kortare ställtider och mindre batchstorlekar. Lean-arbetet uttrycks 

därmed negativt kunna påverka miljömålet om att minska utsläpp, då kortare ställtider 

och mindre batchstorlekar leder till fler transporter. Däremot är alla respondenter överens 

om att lean-arbetet mestadels leder till indirekta miljöförbättringar samt att det även finns 

miljöåtgärder som kan spara in på kostnader. En av respondenterna menar att de genom 

att ha upptäckt hur lean-målen kan anpassas till att ta hänsyn till miljöaspekter försöker 

sätta gemensamma mål inom resursförbrukning. 
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4.4 Måluppföljning genom mätsystem 

Med mätsystem avses de metoder som används för att utvärdera verksamhetens 

prestation med avseende på miljömålen samt planen för organisationens successiva lean-

utveckling. Vid intervjutillfällena framkom hur fallföretagen använder likartade 

utvärderingsmetoder relaterat till lean-aspekter medan metodiken för miljöuppföljning 

varierar. Störst skillnad är det i anslutning till produktionen. Vi menar att det även är 

värt att notera hur en minoritet av respondentföretagen väljer att bedriva gemensamma 

uppföljningar där utvärderingsmetodiken för lean-aspekter integreras med miljöfrågor.      

4.4.1 Uppföljning av företagets lean-utveckling 

Att utvärdera verksamhetens utveckling och prestation genom olika typer av mätsystem 

framstår som en självklarhet för lean-respondenterna. En majoritet av företagen använder 

utvärderingsmetodik på samtliga verksamhetsnivåer. Från uppföljning av verksamhetens 

långsiktiga aggregerade lean-utveckling till mätningar i samband med den dagliga 

verksamhetsstyrningen. Metodiken för lean-utvärdering som beskrivs i detta avsnitt är 

främst en bild av hur hälften av fallföretagen arbetar. Övriga utgår ifrån liknande 

huvudprinciper men i form av mindre omfattande utvärderingsmodeller. 

   

Måluppföljning på anläggningsnivå 

En utvärderingsmodell som fallföretagen använder med få undantag är årliga lean-

revisioner på verksamhetens anläggningar. De årliga översynerna utförs vanligtvis av den 

del av organisationen som är specialiserad mot lean-relaterade frågor och baseras främst 

på observationer och verksamhetsdata. I internrevisionen utvärderas verksamheten på 

produktionsanläggningsnivå vilket möjliggör intern benchmarking mellan fabriker och 

avdelningar. På så vis sprids särskilt goda lösningar på återkommande problem. 

Revisionsstrukturen bygger på att fabrikens utvecklingsplan inom lean bryts ner till mer 

specifika mål i verksamhetens olika avdelningar, ibland hela vägen till operatörsnivå. 

Mätningen och utvärderingen sker med tilltagande frekvens och detaljnivå ju närmare 

operatörerna utvärderingen utförs, vad som kallas en “lagrad” revisionsstruktur. Flera 

respondenter förklarar hur ledningen på produktionsanläggningar aktivt försökt etablera 

en tävlingsmentalitet mellan avdelningar och dess ansvariga chefer. 
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“Även om det har stor betydelse för individen spelar det ju mindre roll för mig som 

ansvarig om en avdelning får 75 eller 76 poäng, vad jag eftersträvar är efterlevnad 

genom kontinuerlig efterfrågan, tävlingsmomentet, som bidrar till ökad motivation, 

och kunskapsspridningen får man på köpet” (ABB) 

  

Samtidigt framhålls risker förknippade med en tävlingsinriktad företagskultur som 

exempelvis negativ rivalitet mellan produktionsavdelningar. Av bland annat denna 

anledning arbetar flera respondentföretag istället med mindre specifika bedömnings-

resultat i form betygsskalor representerade av färger eller olika typer av index. 

Respondenter berättar även om hur man uppmärksammar särskilt goda avdelningsinsatser 

genom företagets internkommunikation. Poängsystemet som avgör en avdelnings slutliga 

omdöme följer i de flesta fall en stegvis utvecklingslogik. För att uppnå grundläggande 

intervall krävs att avsedd lean-metodik är väletablerad och resulterar i ständigt 

förbättrande finansiell prestation i linje med ställda mål. För högre bedömningsnivåer vill 

bedömaren se påtagliga “bevis” på en förbättringskultur grundad på medarbetar-

engagemang. Flera respondenter berättar hur den högsta betygsnivån är mycket svår att 

uppnå. Under intervjuerna framhålls ofta vikten av att välja flera nyckeltal som 

tillsammans kan leda till verksamhetsförbättring. 

 

“Väljer man att fokusera på ett enskilt KPI kan det ha mycket negativa effekter. Om 

customer service exempelvis skulle fokusera på kötider kan nyckeltalen förbättras 

genom att helt enkelt lägga på luren. Men då tappar vi ju kunder i längden” (Arla) 

  

Utvärderingens omfattning skiljer sig mellan fallföretagen men utgörs vanligtvis av ett 

stort antal huvudområden. Exempel på områden är lean-tänkande, ständiga förbättringar, 

kompetens och slöserier. Huvudområdena utvärderas ofta genom att koppla lean-

utvecklingen till finansiell prestation.  

  

Lean-relaterade mätsystem i den dagliga verksamheten 

På operativ nivå använder samtliga respondentföretag styrningsmodellen daglig styrning 

för att överblicka och styra produktionsflödet. Med styrningsmetodiken kan produktions-

problem även åtgärdas på ett tidigt stadium. I den dagliga styrningen framstår mätning 
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som centralt och sker med hjälp av för den specifika verksamheten relevanta KPI-

kategorier. Dessa kan exempelvis vara relaterade till antal förbättringar, produktivitet, 

kundklagomål, servicegrad och antal olyckor. Fallföretagen förefaller lägga stor vikt vid 

dokumentering och rapportering av dagliga flöden. För dagliga analyser berättar ett 

fallföretag hur man utvecklat ett mycket avancerat BI-system (Business Intelligence). 

Dock menar respondenten att systemet används i begränsad utsträckning då det kräver 

högre IT-kompetens än de flesta medarbetare har. 

  

Antalet förbättringar är en KPI som samtliga företag använder för att jämföra olika 

avdelningars prestation. Respondenter förklarar hur man initialt varit övertygad om att 

antalet förbättringar är något som avtar med tiden. Däremot upptäcker företagen att 

antalet tvärt om följer en tilltagande trend. Dels då anställda kontinuerligt blir bättre på 

att identifiera förbättringsmöjligheter men även för att initiala förbättringar är av mer 

omfattande karaktär.   I hälften av fallföretagen är det antal förbättringar en avdelning 

eller produktionsenhet genomför underlag för olika former av bonussystem. Systemen 

går i huvudsak ut på att ge anställda incitament till ett kontinuerligt förbättringsarbete 

genom monetära bonusar. Bonusarna fördelas över samtliga anställda inom berörda 

avdelningar eller inom så kallade förbättringsgrupper med relaterade arbetsuppgifter. 

Samtidigt framhålls riskerna med monetära incitamentsstrukturer då anställda tenderar att 

leverera förbättringsförslag på det sätt som är mest lönsamt för individen.  

 

4.4.2 Uppföljning av miljömässiga mål    

Långsiktig uppföljning av miljömål 

Uppföljning av de långsiktiga miljömålen sker på varierande sätt bland fallföretagen. 

Dock är vissa årligt rapporterade standardparametrar återkommande. De långsiktiga 

målen följs vanligtvis upp och revideras årligen samt då löptiden går ut, vilket ofta är i 

samband med bokslut. Här ser flera respondenter stora utmaningar med att kvantifiera 

miljöaktiviteters påverkan på företagets finansiella prestation.  

  

Uppföljning av miljömål på produktionsanläggningsnivå   

I flera fall engageras externa parter i årliga miljörevisioner för att möjliggöra intern 

miljöbenchmarking mellan produktionsanläggningar samt extern gentemot 
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organisationer med liknande verksamhet. Respondenter förklarar att då målen bryts ned i 

handlingsplaner blir de mer mätbara och möjliga att detaljerat följa upp. Därför ägnas 

uppföljningen på anläggningsnivå mest resurser.  

 

Fyra av de tolv fallföretagen använder en snarlik revisionsmetodik som redogjordes för 

under det lean-relaterade avsnittet för att utvärdera anläggningars miljöprestation. 

Miljörevisionen utförs oftast av den del av företagen som är specialiserade mot 

miljöfrågor. I revisionerna bryts anläggningsmålen ner på avdelningsnivå och gör de 

handlingar som krävs för att uppnå miljömålen mer konkreta. Tre av fallföretagen arbetar 

med integrerade uppföljningar där miljöaspekter återfinns bland de parametrar som 

undersöks i de årliga lean-revisionerna. Endast två intervjupersoner berättar uttryckligen 

om hur lean-specialister och miljöorganisationen samverkar för att skapa integrerade 

KPI:er. Övriga nio respondentföretag arbetar med helt separerade revisioner av 

produktionsrelaterade och miljömässiga mål.   Företagen tenderar att följa upp periodens 

fokusområden mera högfrekvent än övriga områden. Respondenter förklarar hur 

exempelvis koldioxidutsläpp och elförbrukning är problematiska att detaljstyra då 

mätsystemen generellt är utformade för att leverera månadsdata. Samtidigt påtalar några 

respondenter hur omfattande rapportering måste ha ett syfte för att vara utav värde. 

Särskilt en respondent uttrycker hur informationssamlande i dagsläget ofta går till 

överdrift och knappast har ett egenvärde.  

  

Att relatera miljöaspekter till mål av finansiell karaktär är enligt flera respondenter ett 

centralt inslag för att motivera miljömålens konsekvenser i verksamheten. 

Respondenterna berättar hur denna koppling däremot är problematisk, miljöåtgärder kan 

vara svåra att översätta till finansiella termer. För att underlätta problematiken arbetar 

några respondentföretag med styrkortsbaserade mätmetoder. Ett av fallföretagen berättar 

hur användandet av styrkort avslutades då arbetet blev allt för inriktat mot det finansiella 

perspektivet och kvantifieringsprocessen snarare än de underliggande förbättringarna. 

Under lean-avsnittet påtalades hur fallföretag eftersträvar en tävlingsmentalitet mellan 

avdelningar och dess ansvariga. Endast två respondenter talar om hur samma 

tävlingsinstinkt eftersträvas relaterat till miljömässiga förbättringar. 
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Uppföljning av miljömål i den dagliga verksamheten 

Den dagliga styrningsmetodik inom som samtliga fallföretag använder saknar i nästan 

samtliga fall miljömässiga inslag inom måluppföljning. Den uppföljning som trots allt 

sker på daglig basis är av handlar om huruvida uppställd metodik efterföljs. Flera 

respondenter menar att miljörapporteringens underordnade roll i den dagliga 

verksamheten grundar sig i att miljöpåverkan inte kan mätas på nedbruten nivå. Andra 

respondenter menar att detta är en fråga om ansträngning. Två utav dessa positivt inställda 

respondenter berättar hur de utvecklat avancerade IT-system där miljöpåverkan (främst 

elförbrukning) kan följas i realtid. 

  

Några miljörespondenter förklarar hur man gärna genomfört miljörevisioner mer frekvent 

än årligen. En intervjuperson berättar hur man hanterat denna problematik genom att 

skapa en utvärderingsmodell som kan appliceras på den dagliga verksamheten. Modellen 

kallas utvärdering (assessment) istället för revision (audit) och utvärderar miljöaspekter 

som en av flera viktiga parametrar istället för som en isolerad fråga. Utvärderingarna kan 

göras mer frekvent då de tar mindre resurser i anspråk och inte kräver samma expertis 

som revisioner. I sådana utvärderingar bedöms om miljöfrågor hanteras på ett ansvarsfullt 

sätt, är en naturlig del av verksamheten, prioriteras i relation till andra frågor, bemöts 

proaktivt, realiserar goda förslag samt påverkar det dagliga beslutsfattandet. Med mindre 

resurskrävande utvärderingsmodeller kan även särskilt goda lösningar på miljöproblem 

snabbare spridas över verksamhetens delar.       

  

Antalet gjorda förbättringar är en central uppföljningsparameter för i stort sett samtliga 

respondentföretags lean-relaterade uppföljningar. Förbättringarna relateras vanligtvis till 

ett specifikt område som service, kvalitet, säkerhet, effektivitet och produktivitet. 

Däremot använder ytterst få företag miljö som en förbättringskategori. Inget 

respondentföretag använder förbättringsgrundade incitamentssystem för att uppmuntra 

till miljöförbättringar. De respondenter som övervägt arbetssättet menar att det varit 

förknippat med orättvisa mellan avdelningar. Vissa delar av verksamheten arbetar utifrån 

en given miljöpåverkan som inte är upp till operatörer att reducera. Samtidigt berättar 

flera respondenter hur man bedrivit förbättringsprojekt med syfte att lösa eller förbättra 

ett specifikt miljöproblem.  
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4.5 Visualiseringsmetoder och medarbetarengagemang 

I samband med produktion och miljöverksamhet lyder den generella synen att 

medarbetarna måste engageras för att mätetalen ska kunna influeras. Vidare arbetar 

samtliga företag i studien med visualiseringsverktyg. Överlag är syftet med visualisering 

att förmedla mål, information och kommunicera ut uppmätta nyckeltal genom 

organisationen för att på så sätt influera de anställdas beteenden. I detta avsnitt 

presenteras visualiseringsmetoder och medarbetarengagemangs roll i lean-produktion 

för att sedan gå in på områdenas inverkan i miljöarbetet. Områdena behandlas här 

tillsammans, till skillnad från i teorin, då vi anser att medarbetarengagemang och 

visualisering tydligast presenteras i ordningsföljd inom lean- respektive miljöarbete. 

Dessutom är områdena så pass relaterade till varandra att de mest pedagogiskt 

behandlas tillsammans i analysen. 

4.5.1 Medarbetarengagemang i lean-verksamheten 

Att kommunicera ut information och därmed engagera medarbetarna är aktiviteter som 

alla företagen uttryckligen prioriterar. En lean-respondent menar att de anställda i 

produktionen måste engageras för att påverka uppsatta KPI:er. Utbildning betraktas 

generellt som en grundpelare för att skapa djup förståelse för filosofin. Workshops 

används även i ett par företag som en metod för att skapa engagemang. Ett av företagen 

genomför kontinuerliga kaizen-workshops där de anställda får komma med förslag och 

observationer. Syftet med dessa är att få lean att kännas som en del av jobbet. Samma 

företag jobbar mycket med så kallad Catchball, som ingår i målstyrningen. Detta är en 

metod som används för att kommunicera fram och tillbaka mellan ledningen och de 

anställda rörande strategier, mål och handlingsplaner. Pilotprojekt inom olika 

fokusområden är ytterligare ett medel som enligt några företag har haft positiv effekt för 

att få de anställda att känna sig delaktiga och därigenom influera förbättringsarbetet. 

 

Vi har bland studiens företag sett flera exempel på användning av databaser i syfte att 

synliggöra information för de anställda. I dessa samlas data från olika avdelningar och 

jämförs med uppsatta mål. Ett par organisationer betonar vikten av att samla all data i ett 

och samma system för att enkelt kunna jämföra avdelningars resultat. I princip alla de 

studerade företagen håller dessutom kontinuerliga möten för att förmedla lean-relaterad 

information. Dessa planerings- och uppföljningsmöten kan ske på olika nivåer. En av 
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organisationerna beskriver att ansvariga för olika funktioner, såsom planering och lager, 

träffas under ett tjugo minuter långt möte varje morgon. Under mötet går gruppen igenom 

ett antal punkter på en whiteboard-tavla, med syfte att upptäcka och åtgärda problem. Ett 

annat företag markerar att fokus ligger på att skifta ägarskapet från top-down till en pull-

effekt i organisationen. Genom förbättringsmöten varje vecka anser man sig ha kommit 

långt i detta arbete då medarbetarna till stor del drar och efterfrågar förbättringar. Flera 

av företagen betonar vikten av att ha avsatt tid varje vecka för diskussion, för att det 

ständiga förbättringsarbetet ska upprätthållas. Majoriteten av företagen vi undersökt har 

kontinuerligt inplanerade möten, dock med stora skillnader i frekvens. Dessa kan ske med 

olika tidsintervall, allt ifrån dagligen upp till på årsbasis, men majoriteten har möten minst 

varje vecka. Ytterligare en metod som ofta nyttjas för att sprida information ner i alla 

organisationsnivåer är månadsbrev med information, statistik och förslag.  

4.5.2 Visualisering i lean-produktionen 

Inom företagens produktion är visualiseringsmetoder vanligt förekommande. Alla de 

studerade företagen har valt att använda sig av daglig styrning i form av 

visualiseringstavlor. Detta av anledningen att de anser att kommunikationen lättare går 

fram genom att tydligt synliggöra mål och aktiviteter. Tavlorna har olika karaktär med 

fokus på olika områden. De är ofta kortsiktiga, men de kan även ha ett mer långsiktigt 

fokus för förbättringsarbetet. Vissa företag använder så kallade Current State Maps för 

att klargöra hur man ligger till tidsmässigt utifrån målbilden. Vidare arbetar flertalet med 

förbättringstavlor. Dessa utgör ett centralt inslag i och med att förbättringar ständigt 

beräknas i utvärderingen. Förbättringstavlorna är i sin struktur vanligtvis uppbyggda för 

att möjliggöra jämförelse av antal genomförda förbättringar mellan avdelningar. Tavlorna 

används i vissa fall enbart på ledningsnivå, men flertalet av de tillfrågade organisationerna 

har som avsikt att synliggöra dem på alla nivåer. Många respondenter uttrycker att det är 

av stor vikt att tavlorna finns uppsatta ute på fabriksgolvet, för att involvera operatörerna.  

 

“Det är viktigt att visa för alla hur det ligger till för dem [...] den visuella tavlan 

står fem minuter in i verkstaden” (Scania) 
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I flera av företagen finns så kallade pulstavlor där huvudaktiviteter markeras med olika 

färgkoder beroende på status. Detta arbetssätt ger en tydlig överblick över vad som 

behöver göras inom uppsatt tidsram. Informationstavlor respektive måltavlor är här även 

metoder som två av företagen använder sig av. Även förslagstavlor har varit ett 

förekommande inslag med syfte att få anställda att känna sig delaktiga. Utöver detta 

används visualisering ofta i fabrikerna i form av streck på golvet, symboler samt 

varningsskyltar. Dessa medel är till för att hitta små effektiviseringsmöjligheter och 

säkerställa att uppgifter görs på rätt sätt. 

4.5.3 Medarbetarengagemang inom miljöarbete 

I stort sett alla respondenter betonar vikten av att sprida information om miljöarbetet ut 

till medarbetarna. Utbildning spelar här en viktig roll för att utveckla de anställdas 

miljöfokus. Genom att behandla miljöarbetet i grundutbildningen försöker företagen få in 

miljötänkandet från första början. I introduktionen för nya medarbetare finns alltid ett 

moment som behandlar miljö. Organisationerna inkluderar ofta miljöfrämjande arbete i 

sin Code of Conduct vilket ger miljö en naturlig plats på utbildningstillfällen. Djupare 

miljöutbildning erbjuds ofta chefer på högre nivåer. Dessutom beskriver ett par 

respondenter att de med jämna mellanrum anordnar internutbildningar inom olika 

områden. Evenemanget Green Week är ett exempel på detta, vilket ett av företagen infört 

som tradition. Denna tillställning behandlar vid varje tillfälle olika ämnen, exempelvis 

återvinning. En annan organisation införde för en tid sedan en stor satsning för att minska 

sin energiförbrukning, varför alla medarbetare genomgick en utbildning för att de själva 

därefter skulle kunna reducera energiförbrukningen i sitt dagliga arbete. Trots att alla 

företag inser vikten av utbildning menar en respondent att det är viktigt att påminna sig 

om att detta inte är tillräckligt för att skapa miljöengagemang. En miljö-respondent 

betonar vikten av att proaktivt arbeta med engagemang: 

 

“Den intresserade kan ta del av företagets handlingsplaner, men personalen 

behöver även påminnas om miljöaspekter till vardags” (Nolato) 

 

Trots allt hävdas att de flesta anställda är miljömedvetna och vill göra vad de kan för att 

hjälpa till såvida de erbjuds möjligheten. Emellertid använder endast ett par 

organisationer bonussystem kopplade till miljöförbättringar. Vidare anser en högt uppsatt 
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miljöansvarig att en orsak till att miljöfrågor inte hamnar högt upp på agendan kan vara 

att dessa aspekter är svåra kommunicera så att budskapet når ut, speciellt inom 

produktionen.  

 

För att underlätta informationsspridning figurerar företagets tidning, eller månadsblad, 

som en länk mellan ledningens miljöstrategi och de anställda. Kontinuerliga möten med 

miljöfrågor i fokus är likaså ett medel i princip alla organisationerna använder sig av. 

Mötenas frekvens sker med olika tidsintervall, från som allra mest veckovis upp till årsvis. 

Under dessa möten presenteras miljöstrategin och goda exempel lyfts fram. Ytterligare 

ett vanligt förekommande sätt att sprida information är genom organisationens intranät, 

som alla anställda använder. Här samlas material kring miljöarbetet samt nyheter och 

förändringar tydliggörs. I sitt intranät har en av organisationerna även upprättat ett 

rapporteringssystem. Innebörden är att alla de anställda ska reflektera hur processer och 

arbetssätt fungerar för att därefter rapportera in sina åsikter. Detta moment ligger 

sedermera till grund för individens utvärdering. Respondenten anser därmed att systemet 

blir ett sätt att involvera anställda i arbetet genom att låta dem ge direkt feedback om 

möjliga förbättringar inom miljöområdet.  

 

En allmän åsikt bland respondenterna är att miljö finns i det dagliga språket, vilket innebär 

att feedback från de anställda är av högsta vikt.  Alla företag betonar att medarbetarna 

måste få möjlighet att komma med åsikter och förslag, samt att dessa faktiskt tas till vara 

på. Ett företag framhåller att engagemang och innovation i teamen i realitet innebär att ta 

till vara på det åttonde miljörelaterade slöseriet om outnyttjad kompetens. 

 

“Många små förslag leder till stora förbättringar” (Orthex) 

 

I ett av de två byggföretagen anses det att närheten till ledningsgruppen ute i projekten är 

en faktor som underlättat kommunikationsmöjligheterna. I och med att kontoret ligger 

mitt i byggprojektet kan arbetarna enkelt gå in och diskutera kring problem och 

funderingar. Som motsats har vi fallet där en mycket stor och komplex organisation 

uttryckligen har problem med att sprida information. Här menar respondenten att daglig 
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styrning inte alls fungerar för dem på grund av att ansvariga är utspridda på olika platser. 

Dock är daglig styrning inom lean-arbetet starkt påtaglig i samma företag.  

4.5.4 Visualiserings roll i miljöarbete 

Knappt hälften av de studerade företagen använder visualiseringstavlor i sitt miljöarbete. 

Bland de som faktiskt gör det används exempelvis förslagstavlor ute på golvet samt så 

kallade Green Maps som är direkt kopplade till de uppsatta miljömålen. Alla företag anser 

dock inte att visualiseringstavlor för miljöarbetet är nödvändiga. En återkommande åsikt 

är att miljöaspekter automatiskt ingår i lean-tavlor. Här menas det att exempelvis 

energiförbrukning ändå studeras automatiskt i och med att det är en stor kostnadsdrivare. 

Ett av företagen ställer sig dock emot denna åsikt och menar att miljö- och lean-

parametrar kan visualiseras tillsammans. Själva har de integrerat aktiviteter inom båda 

områdena i sin värdeflödesanalys. Utifrån denna sammanställs integrerade Current State 

Maps, vilka har som syfte att upptäcka förbättringsmöjligheter som både tar hänsyn till 

ekonomi och miljö. En annan organisations miljörespondent uttrycker sig positivt om att 

miljöaspekter i framtiden skulle kunna få sin plats på lean-kartan. Detta av anledning att 

det skulle medföra struktur till miljöarbetet. Denna åsikt understryks av ännu en 

organisation som menar att integrerad visualisering skulle kunna underlätta för 

medarbetare att förstå vilka aktiviteter som kan förbättras. 

 

Vidare framhålls ytterligare en anledning till varför visualiseringstavlor inte fått stort 

utrymme inom miljöområdet. Här förklarar en miljörespondent att företaget i fråga 

producerar specialanpassade produkter till skillnad från den standardiserade produktions-

process med löpande band som många andra företag anammat. I och med att produktionen 

ställs om veckovis kan visualisering således bli mycket omständligt. I detta fall 

fokuserade man istället på visualisering i ledningsgrupperna för att demonstrera miljömål 

och hur energi och andra faktorer kan sparas in. Utöver tavlor har vi under en platsintervju 

observerat att ett av företagen valt att placera en bild av sitt lean-hus, även inkluderande 

hållbarhet, på väggen i entrén. Denna har som syfte att ge anställda en daglig påminnelse 

om företagets huvudsakliga värden och vad man jobbar mot. Ytterligare ett par 

organisationer menar att miljöaspekter inkluderas i visualiseringen i och med dess tydliga 

del i företagens respektive varianter av TPS-huset. I och med detta påstår de att 

miljömässig hållbarhet blir en del av den dagliga styrningen. Det kan dock nämnas att 
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miljöaspekter i många fall endast utgör en del av ett bredare hållbarhetsområde i de 

respektive husen.  
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5.  Analys 

I detta kapitel kommer de områden som legat i fokus under vår empiriska studie 

analyseras med grund i den analysmodell som fastställts i teorikapitlet. Först analyseras 

de drivkrafter som ligger bakom lean-konceptets och miljöarbetets användande i 

organisationerna, med syfte att skapa en bild av hur arbetet uppstod. Därefter diskuteras 

management-teorierna ansvarsfördelning, målstyrning, mätsystem samt medarbetar-

engagemang och visualiseringsmetoder. Analysen av dessa områden ligger sedan till 

grund för kapitlets avslutande del där de studerade företagen utvärderas med hjälp av 

mognadsmodellen. 

5.1 Drivkrafter för lean- och miljöarbete 

En majoritet av fallföretagen implementerade lean-konceptet under en närliggande 

tidsperiod. Trots att flera redan tidigare arbetat enligt liknande principer blev det tidiga 

2000-talet början på den lean-trend som syns bland fallföretagen. I de flesta fall har högsta 

ledningen uppmärksammat modellen genom att studera andra företag. Därefter har de valt 

skapat och implementerat en egen företagsspecifik version av konceptet. I undantagsfall 

har vi sett exempel på hur intresset för lean kommit från engagerade produktionstekniker. 

Andra undantagsfall framhåller hur kunderna varit drivkraften för omställningen mot lean 

då dessa betydande kunder kräver att underleverantörer arbetar enligt modellen. Vi 

konstaterar att den vanligaste drivkraften bakom att implementera lean-modellen tycks 

vara verksamhetseffektivisering. Detta står i kontrast mot Zokaei et al (2013) som 

framhåller andra huvudsakliga drivkrafter som mer betydelsefulla. Precis som författaren 

beskriver utgör emellertid ständiga förbättringar det långsiktiga målet hos 

organisationerna, vilket de anser sig uppnå genom ökad struktur, kvalitet, 

standardiseringar samt förbättrade processer. 

 

Miljöarbete betraktas av alla respondenterna som en högprioriterad del av verksamheten. 

Det är värt att uppmärksamma hur miljöarbetet varit en del av verksamheten under längre 

tid än lean-konceptet hos i stort sett samtliga fallföretag. De lagkrav som miljöbalken 

medförde under sent 1990-tal (Rubenson 2008; SOU 1996:103) har till stor del präglat 

arbetet. Ottosson och Parment (2013) menar att då lagkrav styr hållbarhetsarbetet kan det 
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kategoriseras som reaktivt. Ett sådant förhållningssätt urskiljs hos ett par av de studerade 

organisationerna. Dock kan vi med stöd i intervjuerna hävda att majoriteten representerar 

ett så kallat proaktivt förhållningssätt då de gör mer än vad miljölagstiftning kräver.  

 

Det kan sammanfattas att hållbarhetskrav utgör ett viktigt element i företagens strategi, 

både inom organisationen samt som konkurrensfaktor. Dock menar vi att olika 

intressenter visat sig ha stort inflytande över miljöarbetet, precis som Ammenberg (2012) 

och Reuter et al (2010) beskriver. De mest framstående intressenterna i undersökningen 

tycks vara kunder men även konsumenter. Flera respondenter har betydande kunder med 

ambitiösa klimatmål som måste efterföljas i samspel med vad Ottosson och Parment 

(2013) redogör för. Vidare förefaller företag som direkt vänder sig till konsumenter ha 

större incitament att ta miljöansvar, vilket Bey, Hauschild och McAloone (2013) 

beskriver i sin forskning. Konsumenter har bevisligen inverkan på hur dessa fallföretag 

utformar sin produktionsprocess. Emellertid riktar sig de flesta av företagen i vår studie 

inte direkt till konsumenter, vilket förklarar varför detta inte bidragit till mer diskussion. 

  

Företagen visar även miljöhänsyn i syfte att minimera risken för negativ publicitet. Bland 

annat därför efterföljs certifieringar som ISO 14001 (Ammenberg 2012) som en markör 

för företagets miljömedvetenhet. Bristen på kund- och konsumentkrav uppges emellertid 

som en anledning till miljöarbetets låga prioritet. Generellt kan dock hävdas att drivkrafter 

för miljöarbetet, i jämförelse med lean-modellen, utgår ifrån en kravbild. 

Implementeringen av lean-modellen må ha grundats på en normerande trend bland 

företagen, men har inte efterfrågats av intressenter i samma omfattning som miljöhänsyn. 

Att fallföretagen av eget intresse valt att anamma konceptet kan betraktas som en 

motivationsfaktor. Ytterligare en intressant synpunkt som uppkommit i den empiriska 

studien är att den tidsmässiga startpunkten för lean- och miljöarbetet kan påverka 

områdenas integrering. Respondenter framhåller hur lean-modellen krävt stor 

ansträngning att implementera. Främst har det tagit tid att etablera en kultur där ständiga 

förbättringar tillhör vardagen. Vidare menar ett företag att deras tidiga uppstart av 

miljöfokus, och därmed solida miljöprofil, underlättade en omedelbar integrering i lean-

arbetet. 
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Sammanfattningsvis identifierar vi intressenters krav som en betydande faktor för 

upprättandet av lean- och miljöarbete. Emellertid har även lagkrav verkat tvingande för 

miljöfrågors roll i de studerade företagen. Överlag hävdar vi att den största skillnaden vad 

gäller drivkrafter är att implementering av lean-modellen till större del skett av eget 

initiativ medan miljöarbetet uppkommit ur intressenters krav. Hur välförankrad lean-

modellen respektive miljöfrågor är inom organisationerna menar vi kan ha betydelse för 

mognadsgraden av områdenas integrering. 

5.2 Ansvarsfördelning 

Utifrån den empiriska studien kan konstateras att huvudansvaret för lean-produktionen i 

majoriteten av företagen ligger hos högsta ledningen. I undantagsfall används lean-

modellen endast på vissa produktionsanläggningar, varför ansvariga i dessa fall återfinns 

på enhetsnivå. Lean-respondenternas förklaringar överensstämmer i stora drag med hur 

Dubey, Gunasekaran och Ali (2014) och Zokaei et al (2013) beskriver behovet av en 

engagerad ledningsgrupp för att etablera en företagskultur grundad på samarbete och 

ständig förbättring. Från ledningen delegeras ansvaret ned genom organisationen, vilket 

enligt Kim, Sting och Loch (2014) definieras som top-down styrning. I de tillfrågade 

organisationerna har produktionschefen på fabriksnivå ofta stort ansvar för att arbetet 

utförs enligt plan. Det kan hävdas att alla de tillfrågade organisationerna använder top-

down styrning. Detta menar vi är naturligt i och med lean-modellens tydliga systematik 

att identifiera områden där förbättringar kan göras. 

 

Samtidigt är bottom-up styrning med fokus på medarbetares engagemang och feedback 

ett tillstånd många organisationer eftersträvar genom en lean-kultur. En kombination av 

top-down och bottom-up framhålls av Verrier, Rose och Caillaud (2016) som menar att 

ett starkt band mellan styrningssätten behövs för att verksamheten ska kunna styras 

effektivt. Ammenberg (2012) betonar därtill att top-down styrning bidrar till att 

miljöprojekt inte leder till bestående förändringar. I syfte att stärka bottom-up kulturen 

använder de studerade företagen förbättringsgrupper som internt behandlar förbättrings-

möjligheter.  De flesta av företagen har även inom sin lean-verksamhet en stödgrupp som 

fungerar som hjälpmedel för att arbetet ska ske på upprättat sätt, genom bland annat 

verktyg och träningsmaterial. Stödgruppen har vanligtvis en framträdande roll vid 

internrevisioner.  Här används bland annat metoden “gå&se”, en av principerna i The 



72 

 

Toyota Way (Liker 2009; Zokaei et al 2013), som bidrar till att ledningen kan se vilka 

åtgärder som behöver tas och därmed ge anpassade direktiv. Vi anser att förekomsten av 

stödgrupper stärker samarbetet mellan ledningen och de anställda, vilket enligt Gordon 

(2001) behövs för att skapa en effektiv organisation.   

 

När det gäller miljöarbetet ligger ansvaret för de strategiska och mer omfattande målen 

hos högsta ledningen, ofta sammanslaget med andra områden. Ett av företagen som har 

kommit långt i att integrera miljöaspekter i lean-arbetet har specialiserade ledningsroller 

för såväl lean- som miljöaspekter. Majoriteten av de övriga företagen överensstämmer 

dock med Zokaei et al (2013) om att miljöfrågor oftast är separerade från kärn-

verksamheten och av mindre framstående karaktär. Detta menar vi kan leda till att det 

läggs mindre resurser och engagemang på att försöka integrera miljöaspekter i 

verksamheten, vilket Garza-Reyes (2015) understryker som ett vanligt problem. Samma 

företag som kommit långt i att integrera lean- och miljöansvar har även skapat en 

miljökommitté med syftet att ge miljöhänsyn större utrymme i företagets beslutsfattande. 

Arbetssättet har mycket gemensamt med vad Huang och Newell (2003) rekommenderar.  

 

Miljöarbetet skiljer sig från lean-produktionen med avseende på ansvarsfördelningens 

struktur. För lean-produktionen efterföljs generellt en utpräglad top-down struktur medan 

miljöarbetet i hälften av fallen följer en bottom-up struktur. I de företag som har en top-

down styrning för miljöarbetet bryts ansvaret ned genom organisationens nivåer, vilket 

Ammenberg (2012) framhåller som ett passande arbetssätt för att ge miljöfrågor 

verksamhetspåverkan. I dessa fall bryts målen ned till fabriksnivå enligt en logik som 

liknar den inom lean-arbetet. Ett företag framhåller hur miljökoordinatorer är nödvändiga 

på varje produktionsenhet. Även Ammenberg (2012) betonar miljökoordinatorns 

betydelse för att stötta miljöarbetet på fabriksnivå och fungera som en länk mellan ledning 

och underliggande nivåer.  

 

Hos de företag som arbetar enligt bottom-up delegeras å andra sidan miljöansvaret från 

högsta ledningen eller VD:n direkt ner till de anställda. Här får medarbetare på olika 

organisatoriska nivåer precis som Kim, Sting och Loch (2014) beskriver, själva tillta 

handlingar som följer riktlinjerna. Detta menar flertalet miljörespondenter bidrar till att 

de anställda får större inflytande i det miljörelaterade beslutsfattandet. Bottom-up 
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strukturen hävdas kunna leda till att miljöaspekter ges större verksamhetsutrymme då 

ansvaret ligger närmre det operativa arbetet. Exempelvis kan ansvariga inom exempelvis 

kvalitet eller försäljning därtill arbeta med miljöfrågor inom sina respektive områden. Det 

uttrycks kunna underlätta integreringen av miljöfrågor i verksamheten. Vi hävdar dock 

att det finns en stor risk med en ensidig bottom-up styrning.  

 

Flera respondenter framhåller argument för en top-down styrning av miljöfrågor. 

Huvudargumentet är miljöarbetet tas på större allvar då koordineringen följer en tydlig 

struktur. En ensidig bottom-up struktur menar vi å andra sidan skulle kunna vara 

ofrånkomlig i små företag utan tydliga hierarkiska nivåer. Dock representeras studiens 

respondenter främst stora och komplexa företag vars ansvarsfördelning av miljöfrågor vi 

utifrån det empiriska underlaget betraktar som relativt ostrukturerad. Den samordning och 

kommunikation av som top-down medför i syfte att uppnå mål och långsiktig effektivitet 

betonas av forskare som Kim, Sting och Loch (2014) och Verrier, Rose och Caillaud 

(2016). Vi menar således att det finns en risk att miljöfrågor ges begränsat utrymme då 

det saknas tydliga miljörelaterade ledarskapsroller, vilket Dubey, Gunasekaran och Ali 

(2014) understryker. Vidare, jämfört med lean-produktionen, har fåtal företag 

stödgrupper inom miljöarbetet. Dessa stödgrupper liknar vad Ammenberg (2012) 

definierar som miljöombud med rollen att sprida information kring miljöfrågor. Vi menar 

att stödgrupper innehar en betydelsefull roll för att hjälpa de anställda att arbeta med 

åtgärder för att miljöarbetet ska utföras på ett välfungerande sätt. 

5.2.1 Tvärfunktionellt arbete 

De två studerade företagen som arbetar i projektform menar sig lättare kunna samordna 

lean- och miljöansvar i och med att varje projekt fungerar som ett litet företag. Detta följer 

den rekommendation Longoni och Cagliano (2015) ger om att samordna beslutsprocessen 

för de operativa strategierna med miljömålen i syfte att lyfta fram miljöfrågor. Bland 

övriga respondenter arbetar flertalet då och då i projektformat. Dessa tillfälliga projekt 

fungerar som temporära team och har som syfte i enlighet med Parkers (2003) beskrivning 

att analysera och studera ett visst problem för att hitta potentiella förbättringsmöjligheter. 

I dessa tillfälliga projekt tillsätts personer från olika avdelningar med olika kompetenser, 

vilket enligt Dreu och West (2001) bidrar till att ny information lättare absorberas. Såsom 

Parker (2003) beskriver fungerar även personerna i projekten som en 
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kommunikationslänk mellan projektgruppen och övriga anställda på den berörda 

avdelningen. Tvärfunktionellt arbete menar vi kan bidra till att miljöaspekter ges mer 

påtagligt verksamhetsutrymme och lättare genomsyrar organisationens avdelningar.  

5.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser vi att det inom lean-arbetet finns en tydligare ansvars-

fördelning genom organisationens nivåer än för miljöaspekter. Detta menar vi bidrar till 

att lean-modellen betraktas som kärnverksamheten medan miljöarbetet ofta drivs som ett 

sidospår med mindre formaliserad ansvarsstruktur. Vi hävdar att de organisationer som 

anammat en bottom-up struktur för miljöarbetet löper risken att miljöaspekter ges 

begränsad operativ verksamhetspåverkan. Under intervjuerna har exempel på god 

integrering framhållits. I dessa är ansvaret för lean- och miljöarbetet helt integrerat i 

högsta ledningen. Även på fabriksnivå är miljöarbetet i dessa fall strukturerat med tydliga 

ansvarsroller för att säkra att målbilden följs. Därtill menar vi att tvärfunktionellt arbete i 

form av permanenta eller tillfälliga team är en metod som kan sprida förståelse för 

miljöfrågor mellan organisatoriska funktioner och därmed lyfta miljöaspekters betydelse. 

5.3 Målstyrning 

5.3.1 Målformulering genom SMART-kriterier 

Drucker (1986), Jonsson och Bringle (2014) samt Shahin och Mahbod (2007) 

argumenterar för hur de fem SMART-kriterierna bör uppfyllas för att skapa 

välfungerande mål. Det uttrycks vara av stor vikt att följa dessa kriterier för att anställda 

inom lean-verksamheten och miljöarbetet ska förstå hur de ska arbeta för att bidra till att 

organisationen presterar bättre. Under intervjuerna framkom hur målen inom lean-

verksamheten uppfyller flera kriterier än miljömålen. Nedan analyseras målen för lean-

verksamheten respektive miljöarbetet med hjälp av SMART-kriterierna för att utreda 

likheter och skillnader. 

 

Specifikt 

Målet bör vara detaljerat och operationaliserat så att de involverade kan se det framför 

sig. Det generella arbetssättet för majoriteten av företagen är att bryta ner lean-målen på 

fabriksnivå, vilket gör de mer begripliga för de anställda. Då daglig styrning används i 
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nästan alla företagen är det av stor vikt att målen är detaljerade för att möjliggöra 

uppföljning. Här skiljer sig organisationernas miljöarbete där målen som finns med i den 

strategiska planen ofta är av övergripande karaktär. Det bör nämnas att en del av 

miljörespondenterna menar sig ha brutit ner målbilden till mer specifika anläggnings-

anpassade mål. Detta anser vi är en passande utgångspunkt för målformulering för att 

underlätta anställdas möjligheter att ta del av målen.  

 

Mätbart 

Målet bör vara konkret. Det ska gå att följa utvecklingen i både kvantitativ och kvalitativ 

mätning. Vi uppfattar lean-produktionens mål som konkreta och kvantitativt mätbara då 

fokus i företagens lean-produktion ligger på att öka processernas effektivitet och 

produktivitet understryker respondenterna vikten av uppföljning. Utvärdering med hjälp 

av olika former av mätsystem är ett vanligt arbetssätt som behandlas under 5.4. 

Miljömålen är många gånger mindre konkreta då de är av mer övergripande och strategisk 

karaktär. Det finns samband mellan hur specifikt målet är och dess kvantifierbarhet. I och 

med att miljömålen inte är lika specifika menar vi med stöd av flera respondenter att 

åtgärderna blir svåra att översätta i finansiella termer. Däremot anser vi att mer än 

bristande specificering försvårar mätningen av miljömål. Miljöåtgärders koppling till 

verksamheten kan vara komplex vilket försvårar utformandet av relevanta KPI:er. 

 

Accepterat 

Målet bör vara accepterat. Involverade ska vara delaktiga och överens om att målet går 

att uppnå. Daglig styrning med sin kortsiktiga måluppföljning är en användbar metod för 

att involvera medarbetare inom lean-verksamheten. Flera lean-respondenter betonar den 

dagliga styrningens roll för att sprida information om uppsatta mål och synliggöra 

aktiviteter. Kommunikationen mellan ledning och anställda är betydelsefull för att 

bestämma relevanta nyckeltal för den specifika verksamheten. Däremot används inte 

daglig styrning i lika stor utsträckning för miljöarbetet, som mestadels har långsiktiga 

mål. Vi menar att miljömålen först och främst behöver brytas ner till ansvariga på 

anläggningsnivå som utformar specifika mål, för att därefter kunna framhållas inom den 

dagliga verksamhetsstyrningen.  
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Realistiskt 

Målet bör vara genomförbart, inte övergripande såsom en vision eller ett idealtillstånd. 

Målet ska kunna uppnås med tillgängliga resurser. Inom lean-verksamheten finns både 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Flera av lean-respondenterna anser att de långsiktiga 

målen har mer abstrakt karaktär med syfte att skapa en lean-kultur som genomsyrar hela 

företaget. Däremot läggs mycket fokus på att utforma konkreta och mätbara mål på 

fabriksnivå. Dessutom används verktyg inom daglig styrning samt mät- och 

kontrollsystem för säkerställa att lean-utvecklingen går i rätt riktning. Som tidigare nämnt 

finns en problematik med att operationalisera miljömål som en konsekvens av en generellt 

abstrakt karaktär. Majoriteten av företagen genomför miljöåtgärder som 

energioptimering, transportoptimering, återvinning och olika typer av miljöprojekt. 

Däremot är målen för dessa åtgärder mestadels långsiktiga och ingår i den strategiska 

planen. Vi anser därmed att majoriteten av miljömålen upplevs mer som idealtillstånd i 

organisationerna. 

 

Tidsatt 

Målet bör innefatta en viss tidshorisont. Utifrån det empiriska resultatet kan vi se 

samband mellan kortsiktiga och mätbara mål. Inom lean-verksamheten transformeras 

merparten av de långsiktiga målen till kortsiktiga och mätbara handlingsplaner. Däremot 

har miljömålen ofta en lång tidshorisont på upp till tio år vilket vi anser kan vara ett alltför 

långt intervall för att möjliggöra detaljerat uppföljningsarbete. Endast ett fåtal 

miljörespondenter använder sig utav detaljerade handlingsplaner. Vi menar således att 

långsiktiga mål som således sällan följs upp kan påverka de anställdas engagemang 

negativt. Detta för att det begränsar medarbetarna att se hur deras handlingar bidrar till 

miljömålens uppfyllelse. 

5.3.2 Målkongruens 

Strävan efter eliminering av resursslöseri är den mest påtagliga gemensamma nämnaren 

som identifierats mellan lean- och miljörespondenter. Detta samband understryks av 

Verrier, Rose och Caillaud (2016) och kan betraktas som ett kongruent övergripande mål. 

Å andra sidan menar två lean-respondenter att arbete enligt lean-modellen i vissa fall kan 

ge negativa miljökonsekvenser. Dessa ovanliga avvägningar diskuteras av Zokaei et al 

(2013). Exempelvis kan lean-modellens små batch-storlekar och korta ställtider gynna 
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produktionsprocessen men samtidigt medföra negativ miljöpåverkan. Detta kan enligt 

Merchant och Van der Stede (2012) definieras som suboptimering, som uppstår vid 

bristande på målkongruens. Trots dessa argument för lean-arbetets potentiellt negativa 

miljöpåverkan uttrycker majoriteten av respondenterna en klart positiv bild av hur lean-

metodik påverkar miljöaspekter och vice versa. Detta positiva samband menar vi har 

direkt anknytning till områdenas gemensamma syfte i slöserireduktion och 

förbättringsarbete.  

 

Cao et al (2009) menar att det måste finnas målförståelse bland företagets anställda för 

att kunna uppnå målkongruens. Acceptans av strategin och tydliggörande av 

förväntningar mellan parter anses även vara avgörande (Bouillon et al 2006; Cao et al 

2009). Trots det gemensamma målet inom resursförbrukning samt ett ständigt 

förbättringsarbete skiljer sig målens utformning ofta avsevärt, som diskuterat genom 

SMART-kriterierna. Detta menar vi kan begränsa möjligheterna att uppnå målkongruens. 

Då miljömålen ofta hålls på en mer övergripande strategisk nivå medan de inom lean-

produktionen bryts ner för att ta plats i den dagliga styrningen synliggörs inte områdenas 

grundläggande samband. Miljöarbetets tidigare beskrivna fokusområden som exempelvis 

reduktionen av koldioxidutsläpp och energiförbrukning, skulle potentiellt kunna 

integreras med de mer konkreta lean-målen. Vi menar att slöseriernas konkreta karaktär 

kan underlätta kvalitativ och kvantitativ måluppföljning (Duarte & Cruz-Machado 2011, 

Duarte & Cruz-Machado 2013 & Verrier et al 2014). Således framhåller vi att det finns 

stora möjligheter att enkelt formulera integrerade mål med reduktionen av resursslöserier 

som utgångspunkt. Sammantaget kan viss mån av integrerade mål ta organisationer 

närmre målkongruens och därmed enligt Bouillon et al (2006) nå ekonomiska fördelar.  

5.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskrivs hur produktions- och miljömål har likheter i sin 

gemensamma strävan efter eliminering av slöserier. Detta menar vi är ett område där 

integrerade mål kan fastställas. Däremot utgör olikheterna i målens utformning överlag 

svårigheter att skapa kongruenta mål, vilket analyserats genom SMART-kriterierna. 

Utifrån dessa fem kriterier är lean-produktionens mål ofta välformulerade medan det 

bland miljömålen identifierats stora brister. Miljömålen är i stor utsträckning ospecifika, 

komplicerade att mäta och svårare att omsätta i praktisk handling. 
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5.4 Måluppföljning genom mätsystem 

I sin litteraturgenomgång av det integrerade forskningsfältet konstaterar Garza-Reyes 

(2015) hur systematisk prestationsmätning är ett av de underområden där det bedrivits 

minst forskning. Samtidigt är olika former av kontinuerlig prestationsmätning en central 

komponent i lean-modellen (Liker 2009). Som en konsekvens av den begränsade 

forskningen kring prestationsmätning spelar befintlig teori en mindre betydande roll i 

denna analysdel. Istället har vi fokuserat på att belysa de möjligheter och hinder som 

identifierats kring integrerade mätsystem på olika organisatoriska nivåer. För analysen är 

det betydelsefullt att skilja på olika verksamhetsnivåer då arbetssätten varierar. 

5.4.1 Långsiktig måluppföljning 

Fallföretagens lean-relaterade långsiktiga målbild handlar främst om ett användande av 

lean-modellen som liknar Toyotas ursprungsmodell. Företagen är medvetna om att en 

ständigt förbättrande lean-kultur tar mycket lång tid att etablera då verksamheten gärna 

faller tillbaka i gamla beteendemönster (Liker 2009; Zokaei et al 2013). Detaljerad 

prestationsmätning framstår inte som ett avgörande inslag för den långsiktiga 

utvecklingen. De företag som använder lean-modellen som ett verksamhetsomfattande 

system vill givetvis notera hur antalet genomförda förbättringar ständigt ökar och hur det 

finns positiv trend för produktivitetsmått men på lång sikt är andra mer svårkvantifierade 

kulturella inslag viktigare. Långsiktig uppföljning av verksamhets aggregerade lean-

prestation är bland fallföretagen även underordnad då produktionsenheterna utgör den 

primära utvärderingsnivån. 

 

För den långsiktiga miljöplanen är prestationsmätning däremot mer betydelsefullt. Detta 

då företaget på ett välgrundat sätt vill kunna kommunicera hur långsiktiga miljömål 

succesivt realiseras. Kvantifieringsprocessen är även betydelsefull då långsiktiga 

miljömål ofta kräver investeringar i mer miljömässiga anläggningstillgångar. Här påtalar 

fallföretag hur relevanta KPI:er för aggregerad miljöpåverkan är problematiska att 

konstruera. För långsiktiga miljömål arbetar fallföretagen med vad Ammenberg (2012) 

kategoriserar som miljöprogram och miljöledningssystem. I dessa är kvalitativ och främst 

kvantitativ prestationsmätning viktiga komponenter i linje med vad Aziz et al konstaterar 

i sin studie från 2015. Standardparametrar med koppling till lagstiftning och 

miljöcertifiering är återkommande, dock verkar störst ansträngning riktas åt mer 
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tidsmässigt närliggande handlingsplaner. Eftersom få fallföretag arbetar med detaljerade 

planer för verksamhetens sammantagna lean-utveckling är det problematiskt att föreslå 

hur långsiktig prestationsmätning byggd på integrering skulle kunna se ut. En långsiktig 

målbild skulle i vår mening kunna inkludera hur miljöaspekter succesivt ges allt större 

utrymme i företagens applicering av lean-modellen. Däremot har ytterst få fallföretag 

beskrivit hur de explicit arbetar utifrån en sådan integrerad långsiktig målbild. 

5.4.2 Måluppföljning på produktionsanläggningsnivå  

Fallföretagen allokerar omfattande resurser till att utvärdera verksamhetens lean-

relaterade prestation på produktionsanläggningsnivå. Utvärderingens främsta syfte tycks 

precis som Parry och Turner (2006) beskriver vara att koppla den övergripande strategin 

till den operativa verksamheten. Arbetssättet för målnedbrytning påvisar hur en 

anläggning och dess avdelningars successiva lean-utveckling påverkar resultatet. För 

produktionsanläggningar föreligger inte heller samma problematik som på aggregerad 

nivå om att skapa relevanta KPI:er då verksamheterna är jämförbara.  

 

Verksamhetsomfattande revisioner används för såväl lean-relaterad som miljömässig 

måluppföljning. Specifika områden som revideras genom undersökande påståenden eller 

frågor varierar bland respondentföretagen. Lean-revisonernas syfte om att koppla 

prestationen till det finansiella resultatet påtalas sällan i samband med miljörevisioner. 

Förutom att styra verksamheten och följa dess lean-utveckling syftar revisionerna hos 

flera av de studerade företagen till att skapa en tävlingsmentalitet. En sådan kultur kan 

enligt respondenter skapa engagemang och leda till förbättrad finansiell prestation. 

Tävlingsmomentet är en av orsakerna till att revisionsstrukturen ofta är designad för 

kvantitativa och därmed jämförbara resultat. Zokaei et al (2013) beskriver hur Toyota 

applicerat denna tävlingsmentalitet för miljöfrågor med goda resultat. Därför är det i vår 

mening anmärkningsvärt att de fallföretag som eftersträvar ett tävlingsmoment begränsar 

det till lean-aspekter. 

 

I de fall då respondenter kunnat förklara revisionsstrukturen detaljerat har den beskrivits 

som en graderad mognads-skala som utgår ifrån strävan efter en förbättringskultur. 

Efterfrågade karaktärsdrag blir mer kvalitativa och svårare att uppnå ju högre 

mognadsgrad som eftersträvas. Att revisioner i flera fallföretag är utformade i linje med 
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tankesättet om successiv mognad kan i vår mening underlätta integrationen av 

miljöparametrar i den befintliga lean-revisionsstrukturen. Det bör poängteras att 

respondenter inte explicit benämner revisionsstrukturen som en modell för 

verksamhetens lean-mognad. Trots att det i dagsläget endast genomförs hos ett fåtal 

företag menar vi att lean-revisionernas målnedbrytningsstruktur skulle vara användbar 

för miljöfrågor, främst för att synliggöra den operativa verksamhetens miljöpåverkan. 

Integrering av dessa revisioner skulle däremot enligt vår bedömning kräva mer av det 

tvärfunktionella samarbete som föreslogs under 5.2.1. Under intervjuerna framkom hur 

främst ett företag använder mindre resurskrävande utvärderingar som komplement till 

verksamhetsomfattande revisioner. Då utvärderingarna kräver mindre tid och expertis kan 

de utföras med högre frekvens och på ett integrerat sätt. Vi menar att andra företag skulle 

kunna dra nytta av ett liknande arbetssätt.    

  

Vad gäller utvärderingens utformande och verksamhetens styrning känns respondenters 

resonemang igen från teoretikers problembild (Carvalho, Azevado & Cruz-Machado 

2010). Främst behandlas problematiken att rent praktiskt utforma integrerade mätmetoder 

och KPI:er (Duarte & Cruz-Machado 2011). Att utvärdering av lean- och miljöparametrar 

sker utifrån en liknande processlogik borde underlätta utformandet av integrerade 

parametrar. Utgångspunkten är precis som Verrier (2013) beskriver att traditionella 

utvärderingsverktyg måste anpassas till verksamheten. Det finns alltså risker förknippade 

med att välja standardiserade KPI:er, ett förhållningssätt som Liker (2009) även 

framhåller relaterat till lean-parametrar. Samtidigt är det problematiskt att mäta 

miljöparametrar på ett så nedbrutet sätt som integrerade mätmetoder förutsätter. Att 

utforma system som genererar mer detaljerad data skulle i de flesta fall kräva 

investeringar. Några respondenter förklarar hur avancerade IT-system med 

integrationsmöjligheter används i begränsad utsträckning. Liker (2009) beskriver hur 

lean-principer framhåller enkla och beprövade system då avancerade IT-system sällan 

motiverar betydligt högre kostnader.  

 

Särskilt en respondent understryker hur rapportering inte har ett egenvärde. 

Resonemanget är en viktig utgångspunkt för utformandet av mätsystem. Feldman och 

March (1981) beskriver hur informationssamlande ibland görs till en fråga om legitimitet 

snarare än att samla och analysera data med syftet att förbättra organisationens processer. 
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Miljöförändring i de studerade företagen verkar vara föremål för höga krav om 

affärsmässighet. Förbättringar måste med andra ord kunna motiveras ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Även hållbarhetsredovisningar i samband med finansiella 

rapporter skapar ett behov av en koppling mellan miljömålen och företagets finansiella 

prestation. Styrkortsmetodiken används bland flera fallföretag för att kvantitativt och 

kvalitativt påvisa denna koppling. Med kortens integrerade utformning underlättas även 

kopplingen mellan miljömål och övriga verksamhetsmål samt att utvärdera avvikelser 

från handlingsplaner (Duarte & Cruz-Machado 2011). Emellertid bryts styrkortsmålen 

för lean-produktionen ner på operatörsnivå medan miljömålens nedbrytning stannar vid 

övergripande nivåer.  

5.4.3 Måluppföljning i den dagliga verksamheten 

I den dagliga verksamhetsstyrningen förefaller kvalitativ och främst kvantitativ mätning 

vara av stor betydelse för operatörernas arbete. Detta kan ha sin grund i hur data är 

utgångspunkt för kvalitetssäkring, förbättringsarbete samt problemlösning (Liker 2009). 

Däremot verkar miljöparametrar vara ett mindre prioriterat inslag i styrningen av den 

operativa verksamheten. Det är för oss anmärkningsvärt då den dagliga styrningen 

framstår som ett naturligt sätt att synliggöra den löpande verksamhetens koppling till 

verksamhetens aggregerade miljöpåverkan och miljömål. På så vis kan förståelse skapas 

för miljömål precis som hur Merchant och Van der Stede (2012) beskriver att mål av 

finansiell karaktär kan förankras. 

 

Några respondenter berättar hur metodiken för ständiga förbättringar gynnas av att 

operatörer har avsatt arbetstid åt att förbättra den arbetsprocess som de dagligen följer. 

En annan framgångsfaktor för förbättringskulturen tycks vara monetära incitaments-

system. Olika varianter av sådana system verkar vara praxis inom lean-arbetet. Detta trots 

att respondenterna förefaller medvetna om de risker till oönskade beteenden som 

bonussystem innebär (Hanna, Newman & Johnson 2000). Systemen är nästan uteslutande 

kopplade till avdelningars förbättringsarbete snarare än individers. Bonusgrundade 

förbättringar brukar relateras till olika kategorier, men att miljö utgör en sådan kategori 

förefaller ovanligt. Här ser vi stor potential i att integrera miljöaspekter i den befintliga 

strukturen. Det enda företag som uttryckligen använder miljöförbättringar som en 

bonusgrundande KPI berättar om påtagliga miljöförbättringar.  



82 

 

5.4.4 Sammanfattning 

Vi konstaterar hur måluppföljning och prestationsmätning tycks vara en central 

komponent i fallföretagens tolkningar av lean-modellen. På lång sikt är det problematiskt 

att uttala sig om vad en mer integrerad uppföljning kan medföra. Däremot ser vi stor 

potential i den befintliga uppföljningsstrukturen i anslutning till produktions-

anläggningar. Revisionsmetodiken kan i vår mening integreras med miljöparametrar och 

på så vis belysa potentiella synergieffekter samt sprida särskilt goda lösningar på 

miljöproblem. Vi vill även uppmärksamma hur företag kan arbeta med mindre 

omfattande utvärderingsmetodik som kan genomföras integrerat då den inte kräver 

samma expertis som större revisioner. I den dagliga verksamheten ser vi störst 

integreringspotential i metodiken för ständiga förbättringar. Fallföretag som inkluderat 

miljö som en förbättringsparameter berättar om positiv miljöutveckling. Det är vår 

övertygelse att utvecklingen gynnas ytterligare av att miljöförbättringar inkluderas som 

en bonusgrundande KPI, vilket i dagsläget är mycket ovanligt bland de studerade 

företagen.  

5.5 Medarbetarengagemang och visualiseringsmetoder 

Samtliga studiens företag bekräftar tydligt att medarbetarengagemang inom både lean- 

och miljökontext har stort inflytande på organisationens prestation. Den positiva 

påverkan engagemang medför såsom Ammenberg (2012) och Dües, Tan och Lim (2013) 

beskriver i sin forskning, delas av företagen. De anställdas beteenden tycks ha direkt 

påverkan på resultat av uppsatta KPI:er, vilket Zokaei et al (2013) understryker. Alla 

studiens respondenter arbetar med kommunikation och visualiseringsmetoder i syfte att 

öka de anställdas engagemang. 

5.5.1 Kommunikation 

Inom lean-arbetet lägger organisationerna stor vikt vid att sprida information genom 

utbildning, databaser, frekventa informationsmöten och måltavlor. I förbättringsarbetet 

används dessutom workshops och förbättringstavlor med syfte att uppmuntra till 

diskussion och feedback från anställda. Det kan därmed hävdas att det sker en 

kombination av både vertikal och horisontell kommunikation, utifrån vad Jacobsen och 

Thorsvik (2014) redogör för i sin forskning. Precis som författarna beskriver används 
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vertikal kommunikation ofta i hierarkiska organisationer med många nivåer, vilket är en 

mall denna studies företag överensstämmer med. Därtill framhävs begreppet “teamwork” 

inom lean-arbete (Zokaei et al 2013) vilket därför även ger den horisontella 

kommunikationen tydlig plats i verksamheterna. Horisontell kommunikation i form av 

kontinuerliga möten menar flertalet företag är en passande metod för att uppmuntra till 

diskussion bland de anställda. Att medarbetarna är involverade i den dagliga styrningens 

förbättringsarbete betraktas som en prioritet. En ambition som i ett företag visat sig ha 

positiv effekt var att skifta ägarskapet för lean-modellen från top-down till en pull-effekt. 

Detta åstadkoms enligt företaget i fråga genom att ge medarbetare större utrymme till 

förbättringsförslag och övrig feedback. 

 

För miljöarbetet använder organisationerna liknande kommunikationsmetoder som inom 

lean-produktionen. Utbildning är även i detta avseende ett frekvent använt medel för att 

informera om det miljöarbete som bedrivs. Alla företagen hävdar att miljöaspekter får 

utrymme i grundutbildningen för nyanställda, medan chefer kan erbjudas mer djupgående 

utbildningstillfällen. Vi ser även att några företag med jämna mellanrum erbjuder 

internutbildningar och i sällsynta fall olika evenemang. I jämförelse med lean-

produktionen identifieras ett större inflytande av vertikal kommunikation bland 

miljöfrågor, i form av företagstidning, månadsblad och intranät. Dessa hävdas av flera 

respondenter vara passande kommunikationskanaler för att förmedla miljöstrategin till 

hela organisationen. Liksom inom produktionen sker horisontell kommunikation 

kontinuerligt i form av möten. Skillnaden som kan identifieras är emellertid att dess 

frekvens skiljer sig åt. Lean-relaterade möten kan ske så ofta som dagligen, medan möten 

inom miljöarbetet som mest äger rum veckovis. Vissa företag har istället låtit intranätet 

fungera som ett forum för diskussion och feedback. Vi menar att överrepresentationen av 

vertikal kommunikation innebär en stor risk för att medarbetare inte involveras i 

miljöfrågor. Precis som MacDuffie (1995) hävdar dock många respondenter att 

medarbetarnas åsikter och förbättringsförslag ändå uppmärksammas. Emellertid hävdar 

vi att en större andel horisontell kommunikation i form av exempelvis möten, workshops 

och förbättringsgrupper skulle ha positiv inverkan för medarbetarnas miljöengagemang. 

 

Något som tydligt framgått under den empiriska studien är att informell kommunikation 

används i stor utsträckning inom miljöarbetet. Det hävdas att miljöfrågors inflytande 
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främst finns i det dagliga språket anställda emellan. Det är här ledningen vill uppmuntra 

till diskussion och önskar att feedback ska uppkomma. Med stöd av ett par respondenter 

menar vi att detta kan utgöra ett problem då den som inte är intresserad av miljöfrågor 

kan välja att ignorera informationen. Att miljöfrågor således inte genomsyrar hela 

organisationen menar vi samställt med Zokaei et al (2013) kan bidra till lägre engagemang 

bland medarbetarna. I detta sammanhang skiljer sig projektbaserade företag från större 

organisationer. Inom projekten upplevs närheten till ledningsgruppen som en faktor som 

betydligt underlättar informationsspridning och kommunikationsmöjligheter. Den icke-

hierarkiska strukturen samt få antal anställda menar vi gör att informell kommunikation 

således kan vara en passande metod, till skillnad från i större organisationer där denna 

sorts kommunikation riskerar att förbli obemärkt. Vidare har vi inte sett exempel på hur 

organisationer ger anställda avsatt tid för förbättringsarbete inom miljöfrågor, såsom 

inom lean-produktionen. Detta hävdar vi kunna vara en metodik för att involvera 

medarbetarna i miljöfrågor samt därigenom, som Boxall och Macky (2009) beskriver, 

förbättra effektiviteten i arbetet. 

5.5.2 Visualiseringsmetoder 

Utifrån den empiriska studien framgår tydligt att visualiseringstavlor utgör ett populärt 

verktyg för att skapa engagemang och en klar målbild i lean-produktionen, vilket Parry 

och Turner (2006) understryker. I de allra flesta fallföretag är tavlorna uppsatta med syftet 

att synliggöra mål och aktiviteter genom alla nivåer, medan ett fåtal endast använder dem 

i ledningssyfte. Visualiseringstavlornas omfattning skiljer sig betydligt inom 

miljöarbetet, där de endast används hälften så ofta. Detta ställer sig emot den 

rekommendation Kurdve och Wiktorsson (2013) ger om att visualisering bidrar till ett 

tydligare kommunikationsflöde av de oftast utspridda miljöfrågorna. Den främsta orsaken 

till att tavlorna inte nyttjas tycks enligt de respondenter som inte använder metoden vara 

att miljöaspekter indirekt behandlas på lean-tavlorna eller i organisationernas respektive 

versioner av TPS-huset (Kurdve och Wiktorsson 2013). Dock kan miljöaspekters faktiska 

utrymme i TPS-husen ifrågasättas i och med att de oftast sammankopplas med ett bredare 

hållbarhetsperspektiv. Dessutom anses miljöfrågor vara närvarande i samtal mellan 

anställda och därför bilda en del av den dagliga styrningen. Därtill tycks produktportfölj 

och produktionsprocesser påverka visualiseringsmöjligheterna. En organisation menar att 
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deras specialtillverkade produkter försvårar kartläggning av processer i och med de små 

standardiseringsmöjligheterna.  

 

Vidare betonar några organisationer att de ser en poäng i att integrera lean- och 

miljöparametrar på tavlorna. I studien har emellertid endast ett företag valt att inkludera 

miljöaspekter i produktionens visualiseringstavlor. Här valde företagets ledning att 

integrera parametrarna redan i värdeflödesanalysen, vilket rekommenderas av Verrier, 

Rose och Caillaud (2016). Under intervjuerna har det dock uttryckts att om miljöaspekter 

får plats på lean-tavlan skulle detta kunna skapa den struktur och systematisering som 

miljöarbete saknar. Liker (2009) stärker denna uppfattning med sin teori om att 

visualisering bidrar till ordning i organisationen och därigenom medför att problem kan 

upptäckas tidigare.  

5.5.3 Sammanfattning 

Att involvera de anställda i verksamheten är något organisationerna kontinuerligt arbetar 

med. Emellertid identifieras skillnader mellan lean- och miljöfrågor. Kommunikationen 

inom lean-arbetet identifieras som mestadels formell med betoning på horisontell 

kommunikation. Däremot ligger det inom miljöarbetet tonvikt på främst formell vertikal 

kommunikation i kombination med informell kommunikation. Visualiseringstavlor 

används i mycket mindre utsträckning, ofta av anledningen att de inte anses nödvändiga 

i och med miljöfrågornas indirekta utrymme på lean-tavlor samt i den dagliga styrningen. 

Endast en organisation har integrerade tavlor, dock menar ett par företag att de ser 

integrering av miljöparametrar i lean-tavlorna som en möjlighet i framtiden. 

Anmärkningsvärt är att de företag som använder förbättringstavlor inom både lean-

produktion och miljöarbete håller dessa separata. Överlag används i mycket större 

utsträckning icke-tvingande kommunikationsmetoder inom miljöarbetet än inom lean-

produktionen. Detta kan få konsekvensen att endast den intresserade tar del av 

miljöarbetet och att miljöfrågor därmed inte når ut i hela organisationen.  
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5.6 Integrering i mognadsmodellen 

 Tabell 5.6.1: Mognadsmodell med inplacerade fallföretag. 

 

Utifrån vår modifierade mognadsmodell som presenterats i avsnitt 3.2.2 har vi eftersträvat 

att placera de studerade företagen i de olika stadierna. Vår utgångspunkt är de fem 

analysområden som diskuterats ovan. Dessa tillsammans hjälper oss skapa en bild av de 

tolv studerade företagen för att kunna göra bedömningen om hur de bör placeras i 

modellen. Viktigt att nämna är emellertid att denna bedömning görs relativt godtyckligt 

utifrån den information vi tagit del av under intervjutillfällena. Ur kritisk synvinkel är inte 

dessa uppgifter tillräckliga för att göra en korrekt bedömning. Således kommer inte fokus 

ligga i exakt hur många organisationer som placerats under varje nivå, istället ligger det 

generella mönster figuren påvisar som grund för de slutsatser som dras utifrån denna 

analys. 

 

I modellen kan utläsas att majoriteten av företagen utifrån vår bedömning befinner sig i 

den lägre halvan av skalan. I det lägsta stadiet separat har vi emellertid endast placerat 

ett företag. Organisationen har tilldelats denna plats eftersom vi bedömer att miljöarbetet 

ännu inte fått en betydande plats på företagets agenda. Detta är som mest påtagligt då de 

miljörelaterade målen överhuvudtaget inte brutits ner från strategisk nivå. Utan en 

konkret målbild försvåras möjligheter att mäta uppnådda resultat samt engagera 

medarbetare i förbättringsarbetet. Dessutom kan det enligt vår bedömning bli 



87 

 

problematiskt att fördela ansvar till specifika roller på produktionsanläggningar. Överlag 

hindras dock integreringsmöjligheterna främst av bristande miljöfokus. 

 

I det andra stadiet definierat har runt hälften av respondentföretagen placerats. De 

organisationer som befinner sig på denna nivå har alla förståelse för de positiva 

miljöeffekter lean-arbetet medför, exempelvis genom eliminering av slöseri. Miljöfrågor 

betraktas inte längre som ett fristående område såsom i tidigare stadium. Därtill ges 

miljöområdet ofta plats i företagens respektive varianter av TPS-huset. Dock anses 

positiva miljöeffekter tillkomma automatiskt genom lean-modellen. Således tillämpas 

inte specifika integreringsåtgärder då finansiella mål tycks vara långt högre prioriterade 

än miljömål. I de organisationer som befinner sig i detta stadium är lean-verksamheten 

ofta relativt långt utvecklad. Det är därför enligt vår mening anmärkningsvärt att 

integrering inte eftersträvas trots de stora möjligheterna. I vissa fall förefaller inte 

miljöansvariga ha särskilt god insyn i lean-produktionen, och vice versa, vilket kan utgöra 

en anledning till den bristande samordningen. Värt att nämna är emellertid att en 

miljömodifiering av lean-konceptet ingår i ett par organisationers framtidsvisioner. Det 

argumenteras här för att lean-arbetets struktur skulle kunna vara tillämpbar även för 

miljöarbete. Dock har fallföretagen ännu inte börjat arbeta med att realisera denna plan. 

Ett av företagen har placerats i övre delen av detta stadium av anledningen att 

integreringsmetoder förvisso har påbörjats i liten utsträckning. 

 

Det tredje stadiet synergi utmärker sig genom att miljöaspekter fått ytterligare utrymme 

på organisationernas agenda. Miljöfrågor ges jämfört med tidigare stadier större 

inflytande i relation till finansiella parametrar. Såväl lean- som miljömål utvärderas enligt 

vår bedömning på ett utförligt sätt. Dessutom försöker företagen i stor utsträckning 

integrera miljöaspekter i lean-arbetets struktur. Detta genom nedbrutna miljömål, 

tydligare ansvarsfördelning och involvering av medarbetare. I de områden där mål tydligt 

sammanfaller utnyttjas synergieffekterna. I detta stadium har tre organisationer placerats. 

En verksamhet har haft svårigheter med att ledarskapsmässigt driva miljöfrågor medan 

de andra två trots tydliga integreringsansträngningar inte nått hela vägen.  

 

Vad som skiljer det högsta stadiet symbios från synergi är användningen av gemensamma 

mätsystem samt en mer utbredd integrering i den dagliga styrningen. Inom de två 
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organisationer som enligt vår bedömning nått symbios-stadiet är lean- och miljöarbete 

totalt sammanflätade. Områdena har gemensamma mål inom resurseffektivitet samt 

gemensam metodik och strukturell uppbyggnad. Här är visualiseringsmetoderna 

integrerade och det allokeras omfattande resurser åt att skapa miljöengagemang på alla 

nivåer. Gällande mätsystem använder sig ett av företagen av integrerade KPI:er i 

balanserat styrkortformat. Vad dessa två företag har gemensamt är såväl den 

välutvecklade lean-mognaden som det utpräglade miljöarbetet. Miljöfrågor har sedan 

lång tid tillbaka utgått från ett proaktivt förhållningssätt genom att organisationen gör mer 

än vad lagstiftning och intressenter kräver.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa några faktorer som vi anser kan ha påverkan på varför 

majoriteten av studiens företag placerats i mognadsmodellens två lägsta stadier. För det 

första har de drivkrafter som ligger till grund för miljöarbetet till synes direkt inverkan 

för områdets prioritet i företagen. De två organisationer som uppnått symbios-stadiet har 

som tidigare nämnt alltid valt att betrakta miljöaspekter proaktivt och som en grundpelare 

i verksamheten. Det företag som påträffas i det lägsta stadiet betraktar däremot inte 

miljöfrågor med samma prioritet, synsättet är reaktivt. Viljan och intresset av att göra mer 

än vad som krävs av lagstiftning och intressenter menar vi har stor påverkan på 

integreringen. Att kunder och konsumenter därtill har höga miljökrav kan således 

ytterligare höja den egna nivån. Vidare påstår vi att hur lång tid tillbaka arbetet med både 

lean-konceptet och miljöaspekter sträcker sig kan påverka hur långt integreringstanken 

nått. Det är med andra ord rimligt att anta hur det kan ta tid att uppnå en hög mognadsgrad 

vad gäller integrering. Likaså bör det belysas att storleken på företag samt dess 

geografiska funktionsindelning kan försvåra ansvarsfördelning och beslutsvägar, därmed 

även integreringsmöjligheterna. 

 

  



89 

 

6.  Slutsatser 

I detta kapitel presenteras fyra slutsatser som besvarar studiens forskningsfrågor.  Dessa 

beskriver samordningens roll teoretiskt, empiriskt genom mognadsmodellen samt 

resonerar kring integrerings positiva effekter. Därtill ges rekommendationer för hur 

högre grad av integrering av miljöaspekter i lean-aktiviteter kan uppnås.  

 

Slutsats 1: Hur förhåller sig begreppen lean och miljömässig hållbarhet till varandra i 

tidigare bedriven forskning? 

Det har under lång tid bedrivits separerad forskning kring såväl lean-modellens 

användande i producerande verksamheter som kring företagets förhållande till 

miljömässig hållbarhet. Däremot är forskningsfältet som explicit studerar områdenas 

integrering relativt ungt och outforskat. Teoretiker som representerar det integrerade 

fältet utgår ifrån att lean och miljömässig hållbarhet är förenliga områden som 

tillsammans har positiv inverkan på företagets finansiella och miljömässiga prestation. 

En minoritetsgrupp författare utgår istället ifrån att lean-modellen i sitt grundutförande 

medför negativa miljökonsekvenser. I studiens litteraturgenomgång konstaterades hur det 

integrerade forskningsfältet enligt vår mening utgörs av två huvudgrupper. En grupp 

syftar främst till att undersöka hur slöserireducerande arbetsmetodik påverkar 

försörjningskedjans holistiska miljöprestation genom kvantitativa livscykelanalyser. Den 

andra identifierade gruppen utgår istället ifrån ett managementperspektiv och syftar till 

att utveckla metoder för företag som vill göra sin lean-modell mer miljömässig. De 

managementinriktade forskarna understryker hur lean-modellens metodik för ständig 

förbättring har stor miljöpotential. Samtidigt har hållbarhetsforskare identifierat 

miljöaspekters bristande verksamhetspåverkan som en utmaning. Därför utgörs 

potentialen i vad som kallas gröna lean-företag även av hur miljöaspekter kan 

operationaliseras genom lean-modellen. Några forskare som enligt vår kategorisering 

representerar denna forskargrupp visualiserar det inomorganisatoriska förhållandet 

mellan lean-aspekter och miljömässig hållbarhet genom en stegvis mognadsmodell. 

Denna studie syftade bland annat till att bidra med förbättring kring lean-

mognadsmodellen för grön verksamhetsutveckling. 
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Slutsats 2: Hur sker det organisatoriska samspelet mellan lean-aktiviteter och 

miljöaspekter i svenska tillverkande företag? 

Denna rapport är främst baserad på empiriskt underlag från tolv ledande svenska 

producerande företag. I forskning och relevant branschpress beskrivs flera av de 

studerade verksamheterna som mycket konkurrenskraftiga vad gäller produktivitet och 

effektivitet (Johansson & Sundin 2013). Samtidigt utgör Sverige en kontext där 

miljömässig hållbarhet prioriteras högt i relation till andra länders generella hållning till 

sådana frågor. Därför internaliseras miljöfrågor i svenska företags beslutsfattande och 

affärsmodeller i tilltagande utsträckning (Ottosson & Parment 2013). På strategisk nivå 

utgör de studerade företagen inga undantag från denna i vår mening positiva utveckling. 

Däremot anser vi att det finns grund att vara kritiskt inställd till hur väl en övervägande 

del av fallföretagen lyckas operationalisera dessa externt kommunicerade miljö-

ambitioner. En majoritet av de studerade verksamheterna uppvisar enligt vår bedömning 

en relativt låg mognadsgrad mellan den för produktionen styrande lean-modellen och 

företagens arbetsformer relaterat till miljömässig hållbarhet. Detta går enkelt att 

konstatera utifrån den illustrerade mognadsmodellen under avsnitt 5.6. I figuren utläses 

att över hälften av de studerade företagen placerats i de två lägre nivåerna, där 

integreringsmetodik inte används. Emellertid bör nämnas att nästan alla företagen har 

förståelse för de positiva effekter lean-modellen kan skapa ur miljösynpunkt. Dessutom 

har de högst placerade kommit långt i sitt integreringsarbete med tanke på det dryga 

decennium lean-konceptet använts hos fallföretagen. Miljömässiga hållbarhetsaspekter 

innehar dock relativt litet utrymme i företagens lean-styrda verksamheter.  

 

Slutsats 3: Hur kan styrningsmässig integrering av miljöaspekter i lean-aktiviteter leda 

till positiva effekter? 

Efter intervjutillfällena kunde vi konstatera hur lean-baserade principer framstår som 

starkt kulturellt förankrade i verksamheterna. Det är i flera fall inte orimligt att påstå hur 

lean-principer utgör den metodik verksamheterna i dagsläget drivs av. I vissa fall kan 

hävdas hur lean-modellen med andra ord är verksamheten. Samtidigt verkar de studerade 

fallföretagen allokera omfattande resurser åt företagets prestation med avseende på 

miljömässiga hållbarhetsfrågor. Av dessa anledningar kom den huvudsakliga fråge-

ställningen under forskningsprocessen att ändra riktning. Istället för att främst utforska 

hur lean och miljömässig hållbarhet samverkar i de studerade verksamheterna kom vi att 
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undersöka i vilken utsträckning miljöfrågor ges utrymme i företagens applicerade 

tolkning av lean-modellen. Sammanfattningsvis konstaterade vi hur företagen trots 

relativt kongruenta målbilder, välfungerande ansvarsfördelning, god struktur för 

skapandet av engagemang samt stor potential för integrerad prestationsmätning ger 

miljöfrågor förhållandevist begränsat utrymme i lean-modellen. 

  

Trots de resultat som mognadsmodellen påvisar ser vi stora möjligheter till ökad 

integrering bland företagen. En generellt stark lean-modell samt ett ständigt ökande 

intresse för miljöfrågor utgör en stadig grund hos majoriteten av respondentföretagen. De 

organisationer som befinner sig högt upp i mognadsmodellen uttrycker sig klart positivt 

till beslutet att miljöanpassa lean-verksamheten och menar, med stöd i forskningen, att 

detta medför såväl kostnadsbesparingar, minskar risken för dubbelarbete och 

suboptimering samt leder till en starkare miljömässig hållning. Den lean-metodik som ger 

verksamheten ”ordning och reda” har bevisligen även fungerat för miljöarbete. Vidare är 

flera andra företag övergripande positiva till att utnyttja integreringsmetodik i framtiden, 

detta under förutsättningen att miljöfrågor inte bara till synes prioriteras högt. Med grund 

i befintlig forskning samt framförallt vår empiriska studie har detta arbete mynnat ut i en 

rad framgångsfaktorer som syftar till att öka integreringen mellan områdena.  

 

Slutsats 4: Vilka framgångsfaktorer för ökad integrering kan identifieras? 

Varje steg i mognadsmodellen representerar en högre grad av integrering, vilket kan 

uppnås genom de presenterade managementområdena. Utifrån analysen av dessa har vi 

lyft fram goda exempel som tillsammans bildar våra rekommendationer om hur högre 

mognadsnivåer kan nås. För producerande företag som strävar efter att förbättra 

integreringen av miljömässiga hållbarhetsaspekter i verksamhetens lean-modell har 

denna studie således identifierat följande framgångsfaktorer: 

 

Miljömässig ansvarsfördelning genom nivåer 

En engagerad och drivande ledning på koncernnivå krävs för att lyfta fram och ge 

miljöfrågor inflytande. Det är trots allt ledningen som ser till att åtgärder tilltas för att 

stärka miljöarbetets roll i lean-verksamheten samt delegerar ut ansvar. Därtill behövs 

tydliga ansvarsroller på anläggningsnivå som ser till att mål bryts ner och arbetet utförs 

enligt utsatt plan. Utan detta finns risken att miljöfrågor behandlas som ett sidospår utan 



92 

 

att fullt integreras i organisationen. Således menar vi att en grundläggande top-down 

struktur med inslag av bottom-up är en passande modell.  

 

Samverkan och kunskapsöverföring mellan kompetensområden 

Ett sätt att utnyttja synergipotential är genom samarbete mellan anställda inom olika 

kompetensområden. I och med detta tvärfunktionella arbetssätt kan fler perspektiv tas 

tillvara på och därmed främja förbättringsförslag. Genom att anställda får större kunskap 

och förståelse för både lean-konceptet och företagets miljöarbete förbättras 

integreringsmöjligheterna.  

 

Specificerade och konkreta miljömål 

Miljömålen bör vara specifika och nedbrutna på fabriksnivå. Vi hävdar att miljömålen 

bör eftersträva en struktur liknande den hos lean-arbetet där långsiktiga mål bryts ned till 

konkreta handlingsplaner. Därtill kan detta underlätta integrering av områdenas mål. Den 

nuvarande strategiska målbilden för miljöaspekter menar vi dessutom verkar hämmande 

för uppföljningsarbetet. 

 

Integrerad måluppföljning med miljö-KPI:er 

I de ofta välutvecklade system som används för uppföljning av lean-produktionen menar 

vi att det finns stor potential att integrera miljöaspekter. Genom samordning av mätsystem 

för lean- och miljöparametrar hävdar vi att företag kan underlätta sin måluppföljning. 

Med detta arbetssätt kan utvärdering om förbättringsmöjligheter i produktionen göras 

med hänsyn till både finansiella och miljömässiga aspekter. Med arbetssättet blir det 

enklare att utläsa om mål bör revideras samt huruvida miljöåtgärder är lönsamma. 

Företagens lean-revisioner följer enligt vår bedömning en struktur med stor potential att 

integrera miljöaspekter. 

 

Inkludera miljöarbetet i daglig styrningsmetodik  

Miljöaspekter bör få större utrymme i den dagliga styrningen för att ges operativ 

verksamhetspåverkan. Det formella vertikala kommunikationsflödet i kombination med 

informell kommunikation som idag dominerar menar vi är otillräckligt för att skapa 

engagemang för miljöfrågor i en verksamhet. Vi menar att det krävs mer tvingande 

kommunikationsmetoder såsom inom lean-arbetet för att även den icke-intresserade ska 
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ta del av informationen. Att inkludera miljöaspekter i lean-aktiviteter såsom workshop-

tillfällen samt på visualiseringstavlor innebär enligt oss marginellt merarbete. Däremot 

kan arbetssättet bidra till ett högre miljöengagemang. Miljöpotential finns även i 

arbetsmetodiken för ständiga förbättringar. Att inkludera miljö som en bonusgrundande 

förbättringskategori samt att ge medarbetare avsatt arbetstid åt miljöförbättringar kan i 

vår mening medföra mycket positiva effekter.    
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7.  Avslutning 

7.1 Diskussion 

De rekommendationer som identifierats med utgångspunkt i vår egen mognadsmodell 

utgör riktlinjer för hur miljöaspekter och lean-aktiviteter organisatoriskt bör samordnas 

för att realisera en högre integreringsgrad. Utifrån studiens urval menar vi att den 

diskussion som mynnar ut i dessa fem rekommendationer besvarar syftet om hur 

samordning mest fördelaktigt kan utformas. Emellertid bör nämnas att 

rekommendationerna baseras på empiri från en homogen grupp stora företag. Därför kan 

dessa ha begränsad relevans för mindre verksamheter. Exempelvis menar vi att top-down 

styrning kan underlätta integreringen av miljöfrågor. I mindre företag med få antal 

anställda kan förmodligen bottom-up vara mer lämpligt. Informell kommunikation kan 

även anses tillräcklig för att sprida information om miljöarbetet till de anställda i mindre 

företag. Dessutom bidrar de studerade företagens produktion oavsett processers 

utformning till omfattande miljöpåverkan. Att miljöfrågor har hög prioritet utgör således 

en förutsättning för rekommendationernas relevans. Därmed är studiens resultat mest 

relevant för företag som genom sin produktion orsakar stor miljöpåverkan samtidigt som 

man utöver att reducera denna arbetar för att ge tillbaka till miljön.  

7.2 Studiens kunskapsbidrag 

Studien har genom tolv fallföretag kartlagt den organisatoriska samordningen av 

miljöaspekter i lean-verksamheter. De rekommendationer som tagits fram riktar sig till 

tillverkande företag som driver verksamheten enligt lean-principer och samtidigt har höga 

miljöambitioner. I och med miljöfrågors ökande betydelse hos svenska företag är 

resultaten ytterst relevanta. Det extensiva empiriunderlaget har bidragit till en kart-

läggning av tolv företag genom mognadsmodellen. Vi anser att kartläggningen utgör en 

stadig grund för att jämföra företagens arbetssätt, samt lyfta integreringens positiva 

effekter. Vägledning kring organisatoriska aspekter i den behandlade integreringsfrågan 

menar vi kan bidra till förbättrad konkurrenskraft och reducerad miljöpåverkan hos 

tillverkande företag.  
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Utöver betydelsen för praktiker anser vi att studiens resultat har teoretisk relevans. 

Forskning om inomorganisatoriska aspekter för integration av miljöaspekter i lean-

produktion har bedrivits i begränsad utsträckning, varför vår studie utgör ett bidrag till 

det identifierade gapet i befintlig litteratur. Ett viktigt vetenskapligt bidrag med uppsatsen 

är därmed att den underlättar för kommande studier som syftar till att analysera 

managementområdenas betydelse för integrering mer ingående.    

7.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har med sin extensiva design syftat till att kartlägga ett relativt brett urval av 

företag. Det kan därmed vara relevant för framtida studier att detaljstudera olika 

styrningsområden genom mera intensiva studiedesigner. Genom att studera fallföretag på 

detaljnivå skulle mer konkreta rekommendationer kunna ges för hur varje företag kan 

agera för att nå en välutvecklad integrering i en särskild kontext. Hinder och 

förutsättningar för integreringen skulle även kunna identifieras. Några av studiens 

fallföretag skulle enligt oss vara mycket lämpliga för detaljerade studier. Nedbrytning av 

miljömål är ett område vi anser skulle vara särskilt intressant att undersöka mer grundligt. 

En ingående utvärdering av hur kortsiktiga miljömål formuleras samt deras 

uppföljningsmöjligheter kan vara till stor nytta för företag som kämpar med 

operationaliseringsproblematiken. Därtill har måluppföljning och mätsystems utformning 

uppmärksammats som områden med påtaglig betydelse för integrering av miljöaspekter 

i lean-verksamheten. Integrerade mätsystem på koncern- anläggningsnivå såsom daglig 

styrningsmetodik bör enligt vår mening studeras närmre.  

 

Ytterligare ett område vi anser kan ligga till grund för vidare forskning är den 

genusfördelning som råder i de studerade företagen. Vi har uppmärksammat en klar 

överrepresentation av män bland lean-respondenter samt kvinnor som miljörespondenter.  

Fördelningens konsekvenser för integreringen av miljöaspekter i lean-modellen kan 

således undersökas närmare. 
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Figursammanställning 

2. Metod 

 

Tabell 2.3.2.1: Studiens tolv fallföretag, varav fyra företag kategoriseras som 

kontrasterande fall. 

 

3. Teoretisk referensram 

 

Figur 3.1: Konceptuell bild av referensramens uppbyggnad. 

 

 

Figur 3.1.1.1: Tolkning av Likers (2004) TPS-hus. 
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Tabell 3.2.1.1: Tolkning av Verrier, Rose och Caillauds (2016) figur över sju av 

slöseriernas påverkan på organisationen och miljön. 

 

 

Tabell 3.2.2.1: Mognadsmodell i fyra stadium. 
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4. Empiri 

 

Tabell 4.1: Fallföretagens branscher, omsättning och antal anställda i koncernen från 

årsredovisningar (2014) och allabolag.se (2014). 

 

5. Analys 

 

Tabell 5.6.1: Mognadsmodell inkluderande företagsplacering. 



 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Utskick med förberedande frågor 

Lean 

1. Vad var den huvudsakliga drivkraften till att ni från början valde att arbeta utifrån 

lean-principer?  

2. Hur ser syfte och övergripande mål ut gällande lean i dagsläget? 

3. Hur är ansvaret för lean-arbetet fördelat över organisationens nivåer? 

4. Vilka lean-verktyg är mest påtagliga i verksamheten? 

5. Hur utvärderas lean-arbetet? T ex. med hjälp av något mätsystem. 

6. Hur synliggörs arbetet kring lean hos medarbetare på operativ nivå?  

7. Tas det hänsyn till miljömässiga hållbarhetsaspekter i det lean-arbete som bedrivs 

i dagsläget?  

Miljömässig hållbarhet 

1. Vad var den huvudsakliga drivkraften till att ni från början valde att arbeta med 

miljöfrågor? 

2. Hur ser ert syfte och övergripande mål ut gällande miljömässig hållbarhet i 

dagsläget? 

3. Hur är ansvaret för miljöarbetet fördelat över organisationens nivåer? 

4. Vilka åtgärder är mest påtagliga för att tillföra verksamheten miljöaspekter? 

5. Hur utvärderas miljöarbetet? T ex. med hjälp av något mätsystem. 

6. Hur synliggörs arbetet kring miljö hos medarbetare på operativ nivå?  

7. Tas det hänsyn till lean-aspekter i det miljömässiga hållbarhetsarbete som bedrivs 

i dagsläget? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lean & Miljö (i de två fall då respondenten hade en integrerad roll) 

 

Vårt huvudsakliga intresse är fokuserat mot hur områdena samverkar. Trots detta är det 

relevant för oss att förstå hur lean- respektive miljöarbetet fungerar var för sig. Därför vill 

under intervjun behandla nedanstående punkter för båda områdena: 

● Bakgrund, huvudsakliga drivkrafter 

● Syfte och övergripande mål 

● Ansvarsfördelning över organisationens nivåer 

● Mest påtagliga åtgärder/verktyg 

● System för utvärdering 

● Involvering av medarbetare på operativ nivå 

Avslutningsvis vill vi diskutera hur områdena eventuellt samverkar och kan integreras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Trots att varje intervju var en unik och svårförutsägbar situation var alltid minimikravet 

att dessa huvudfrågor efter intervjun skulle vara behandlade.  

Intervjuguide - Lean  

Företag: 

Namn: 

Befattning: 

Företagsnamn synligt: Ja/Nej 

Återkoppling:  

1. Hur länge har du arbetat här på X med lean-frågor? 

2. Vad var den huvudsakliga drivkraften till att ni från början valde att arbeta utifrån 

lean-principer? 

3. Hur ser ert syfte och övergripande mål ut gällande lean i dagsläget? 

4. Vilken tidshorisont används? 

5. Hur är ansvaret för lean-arbetet fördelat över organisationens nivåer? 

6. Vilka lean-verktyg är mest påtagliga i verksamheten, framförallt i 

tillverkningsprocessen? 

7. Hur utvärderas lean-arbetet? T ex. med hjälp av något mätsystem. 

8. Hur synliggörs arbetet kring lean?   

9. Används visualiseringsmetoder? 

10. Hur uppmuntras medarbetare på operativ nivå att delta i förbättringsprocessen? 

11. Tas det hänsyn till miljömässiga hållbarhetsaspekter i det lean-arbete som bedrivs 

i dagsläget? 

12. Forskning inom integrering av lean och miljöarbete är i dagsläget väldigt ung, och 

det är delvis därför vi valt att studera detta. De flesta lean-företag arbetar inte 

aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter, vad tror du att detta kan bero på? 

13. Anser du att en samordning mellan områdena skulle kunna skapa värde för ditt 

företag?  

 

  



 

 

Intervjuguide – miljömässig hållbarhet 

Företag: 

Namn: 

Befattning: 

Företagsnamn synligt: Ja/Nej 

Återkoppling: 

 

1. Hur länge har du arbetat på X relaterat till miljöfrågor? 

2. Vad var den huvudsakliga drivkraften till att ni från början valde att arbeta med 

miljöfrågor? 

3. Hur ser syfte och övergripande mål ut gällande miljömässig hållbarhet i 

dagsläget? 

4. Vilken tidshorisont används? 

5. Hur är ansvaret för miljöarbetet fördelat över organisationens nivåer? 

6. Vilka miljöåtgärder är mest påtagliga i verksamheten, framförallt i 

tillverkningsprocessen? 

7. Hur utvärderas miljö-arbetet? T ex. med hjälp av något mätsystem. 

8. Hur arbetar ni med hållbarhetscertifieringar? ISO 14001? EMAS? 

9. Hur synliggörs arbetet kring miljö? 

10. Använder ni er utav visualiseringsmetoder? 

11. Hur uppmuntras medarbetare på operativ nivå att delta i processen? 

12. Tas det hänsyn till miljömässiga hållbarhetsaspekter i det lean-arbete som bedrivs 

i dagsläget? 

13. Forskning inom integrering av lean och miljöarbete är i dagsläget väldigt ung, och 

det är delvis därför vi valt att studera detta. De flesta lean-företag arbetar inte 

aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter, vad tror du att detta kan bero på? 

14. Anser du att en samordning mellan områdena skulle kunna skapa värde för ditt 

företag?  

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Fördjupande information 

I denna bilaga finns fördjupad information om lean-modellen. Först definieras 

begreppets språkliga och historiska bakgrund för att sedan redogöra för fem 

kritikpunkter mot lean-konceptet.  

Språklig och historisk bakgrund  

Ordet lean är engelska och betyder ungefär att ”innehålla lite fett” eller ”att vara 

nedbantad”. På så vis har ordet nödvändigtvis inte att göra med flexibilitet eller 

anpassningsförmåga vilket är en vanlig missuppfattning (Christopher 2000). År 1988 

introducerade amerikanen John Krafcik lean-begreppet i en managementkontext för att 

beskriva Toyota Production System (TPS). Krafcik valde ordet lean för att påvisa hur TPS 

är mindre resurshungrigt än typiska massproduktionssystem och på så vis slimmat. Den 

västerländska fokuseringen på begreppets kostnadsreducerande sidor är enligt många 

författare en källa för begreppsmissförstånd (Holweg 2007; Samuel, Found & Williams 

2015; Zokaei et al 2013). 

 

Womack, Jones och Roos bok The machine that changed the world från 1990 brukar ses 

som det verk som inledde lean-begreppets omfattande teoretiska och praktiska spridning. 

Maskinen som åsyftas i titeln är TPS, vad som idag kallas lean-modellen. Bokens bevisar 

empiriskt hur det inte föreligger ett avvägningsförhållande mellan kvalitet och 

produktivitet. Författarna visar hur de mest produktiva tillverkarna även uppnår bäst 

kvalitet (Womack, Jones & Roos 1990). Till huvudpoängerna hör även att lean är mer än 

en uppsättning av processoptimeringsverktyg och bör ses som en verksamhetsomfattande 

managementfilosofi. Vidare visar författarna genom en benchmarkingmetodik att lean 

inte begränsas av kulturell kontext utan utgör en universellt applicerbar 

managementfilosofi (Holweg 2007; Samuel, Found & Williams 2015; Schonberger 2007; 

Womack, Jones & Roos 1990; Zokaei et al 2013). 

Kritik mot lean-konceptet 

Den lean-entusiastiska akademikern Donna Samuel (2013) menar att det finns välgrundad 

kritik riktad mot lean-konceptet. I sin artikel Critics of lean sammanfattar Samuel (2013) 

den kritik som riktats mot lean i fem huvudpunkter. Den första gruppen kritiker kritiserar 



 

 

lean-fältet för en arrogant och överlägsen diskurs med överdrivna löften om modellens 

konkurrens-kraft (Stewart 1996). För det andra kritiseras forskningsfältets empiriska 

underlag där metodologiska förvrängningar enligt Williams et al (1992) lett till överdrift 

av modellens fördelar. Vidare framhåller Gibbons et al (2012) och Samuel (2013) som 

tredje kritikpunkt konceptets inverkan på de anställda. Dessa kritiker menar att lean är 

ännu ett sätt för storföretagen att systematiskt utnyttja människor. Kritiken brukar 

sammanfattas enligt Allen (1997) som “lean and mean”. Den fjärde kritikpunkten 

identifieras som den mest välgrundade och kritiserar modellens anspråk om universell 

applicerbarhet genom att hävda hur lean är starkt kontextberoende Det kan vara kulturella 

faktorer och ekonomiska förhållanden mellan länder som påverkar applicerbarheten 

(Nakamura, Sakakibara & Schroeder 1996). Förutom de externa faktorerna har flertalet 

författare även identifierat ett antal organisatoriska faktorer som påverkar en lyckad lean-

transformation, såsom managementstrategier och arbetsfördelning (Samuel 2013). Den 

femte och sista kritikpunkten ifrågasätter lean-modellens bidrag till förbättrad finansiell 

prestation (Lewis 2000). Vidare förklarar Samuel (2003) hur sambandet mellan 

produktionsstyrning och finansiell prestation är mer komplext än vad lean-teoretiker 

generellt utgår ifrån. Författaren avslutar sin artikel med att understryka hur leans 

dominerande akademiska och praktiska ställning är ett tydligt tecken på att de fem 

presenterade kritikpunkterna till stor del övervunnits. 


