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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare att vara konkurrenskraftig. Lean är ett redan etablerat 

koncept som gör företag effektivare och resurssnålare. Miljöfrågor blir allt 

viktigare och fler intressenter kräver att organisationer arbetar aktivt med 

miljöfrågor. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka synergieffekter som 

upplevs av kombinationen lean och miljöarbete inom produktionsindustrin genom att tolka 

upplevelser och drivkrafter inom företag. Kvalitativ metod har använts för att besvara 

syfte och frågeställningarna. Ett institutionellt perspektiv har anammats vid 

undersökningen av drivkrafterna till implementeringen. Semistrukturerade 

intervjuer användes för att samla in data från sex olika företag av varierande 

storlek inom produktionsindustrin i Värmland. 

Synergieffekter har tydligt upplevts inom två områden, ’slöseri och 

slöserireducerande tekniker’ samt ’personal och organisation’. Det framgick att 

variationen av interna och externa drivkrafter påverkar i vilken grad det 

upplevs inom företag att synergieffekter uppstår. Variationen av interna och 

externa drivkrafter visar också på olika grad av integrering av lean och 

miljöarbete, som i slutändan påverkar hur starkt synergieffekterna upplevs. 

Nyckelord: Institutionell teori, Lean, Lean och miljöarbete, Miljöarbete, 

Verksamhetsstyrning. 
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Abstract 

It is becoming increasingly more important to be competitive. Lean is an 

already established concept that makes companies more efficient and resource-

efficient. Environmental issues are becoming increasingly more important and 

more stakeholders require organizations to work actively with environmental 

issues. The purpose of this paper is to investigate what synergistic effects are 

experienced by the combination of lean and environmental work in the manufacturing 

industry by interpreting experiences and driving forces within companies. Qualitative 

method has been used to answer the purpose and the research questions. An 

institutional perspective has been taken into account when examining the 

driving forces for implementation. Semi-structured interviews were used to 

collect data from six different companies of varying size within the 

manufacturing industry in Wermland. 

Synergistic effects have been clearly perceived in two areas, ‘waste and waste-

reducing technologies’ and ‘staff and organization.’ It was found that the 

variation of internal and external driving forces affects the extent to which 

businesses experience synergies. The variation of internal and external drivers 

also shows different levels of integration of lean and environmental work, 

which ultimately affect how strong synergistic effects are experienced.  

Keywords: Green Lean, Institutional theory, Lean, Environmental work, 

Operations management. 
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1. Lean och miljöarbete 

 
I detta kapitel introduceras lean och miljöarbete och hur implementering av de två områdena 

tillsammans kan skapa synergieffekter i verksamheten. Först ges en bakgrundsbeskrivning 

av ämnet som sedan leder in i en problemdiskussion. Slutligen redogörs för studiens syfte och 

frågeställningar samt det kunskapsbidrag som studien ämnar tillföra. 

 

1.1. Bakgrund 

Då miljöansvar har blivit allt viktigare inser fler företag vikten av att aktivt 

jobba med miljöarbete (Verrier et al. 2014). Inom miljöarbete finns det 

tvingande faktorer som lagar och regleringar, men även kunders och 

marknadens förväntningar på företagets miljöarbete. För att företag ska hålla 

sig konkurrenskraftiga krävs det inte enbart att de producerar sina produkter, 

de måste även skapa fördelar gentemot konkurrenterna. Att då integrera lean 

och miljöarbete för att uppnå synergieffekter kan vara ett sätt att bli mer 

konkurrenskraftig. 

Lean används inom olika företag och branscher, men föddes inom 

produktionsindustrin. Det är i dag allmänt vedertaget att lean kan användas för 

att reducera slöseri genom att effektivisera verksamheten och på så vis sänka 

kostnader utan att kompromissa med kvaliteten (Schonberger 2007). Inom 

lean är Kaizen, ständiga förbättringar, en av grundstenarna (Womack & Jones 

2003; Liker 2004). Kaizen innebär att alla delar av företaget ständigt ska sträva 

efter att förbättras och eliminera slöseri. Det innefattar även de processer som 

direkt och indirekt påverkar miljön (Zokaei et al. 2013). 

King och Lenox (2001) fann att lean i sig självt har egenskaper av ett 

miljöperspektiv, exempelvis minskade utsläpp som en konsekvens av 

effektiviseringsarbete. Företag som arbetar med lean är mer sannolika att 

implementera miljöarbete, en förbättringsprocess som används för att minska 

utsläpp och onödig resursanvändning i sin dagliga verksamhet, då det är en 

naturlig förlängning av leanarbetet (King & Lenox 2001).   

Med den miljömedvetenhet och de krav som finns från marknaden i dag krävs 

det att företag anpassar sin produktion efter de miljölagar som råder samt 

externa förväntningar från olika intressegrupper. Företag har möjligheten att 

minska sin miljöpåverkan genom att arbeta med lean. Forskningsområdet 

kring ett kombinerat arbete med lean och miljö brukar benämnas Green Lean, 
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och i denna uppsats kommer hädanefter ’lean och miljöarbete’ användas som 

begrepp. Dües et al. (2013) beskriver hur kombinationen lean och miljöarbete 

kan användas för att minska slöseri och utsläpp från exempelvis transporter 

och lager. Att integrerat arbeta med lean och miljöarbete skapar möjlighet till 

att synergieffekter uppstår (Dües et al. 2013). Miljöarbete och lean strävar båda 

efter att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket innebär att 

påverkan på miljön reduceras och kostnaderna minskar (Pampanelli et al. 

2014). Verrier et al. (2014) anser att kombinationen av lean och miljöarbete 

kan vara det som behövs för att skapa den lönsamhet och konkurrensfördel 

som företag letar efter. 

Inom lean diskuteras åtta typer av slöseri (Liker 2009) som definierades av 

Taiichi Ohno (1988). Inom miljöområdet definieras slöseri inte på samma sätt 

som inom lean, och det finns ingen vedertagen definition, men Environmental 

Protection Agency (EPA) definierar slöseri som ”All onödig användning av 

resurser eller substanser som släpps ut i luft, vatten eller mark som kan 

påverka mänsklig hälsa eller miljön negativt” (EPA 2007 s. 12, vår 

översättning). Målet med lean är en reducering av allt som inte skapar värde 

för kunden samtidigt som effektiviteten ökar (Shah & Ward 2007; Verrier et al. 

2014). Då slöseri har olika innebörd inom lean och miljöarbete blir 

angreppssätten och konsekvenserna olika. Inom lean räknas inte föroreningar 

som en av de åtta typerna av slöseri (EPA 2003) och prioriteras inte att tas 

bort. Inom miljöarbetet är borttagandet av föroreningar en central punkt och 

fokus ligger på att eliminera slöseri ur ett miljöperspektiv (EPA 2003; Verrier 

et al. 2014).   

Att arbeta preventivt med miljöfrågor kan ge företag minskade kostnader i 

framtiden. Genom att minimera utsläpp och annan miljöförstöring kan företag 

minska kostnader som annars skulle uppkomma vid exempelvis sanering. 

Sådana framtida besparingar kan dock vara svåra att förutsäga då miljölagar 

och regler blir allt strängare. Det är heller inte alltid tydligt vad konsekvenserna 

av de tvingande regleringarna blir (Zokaei et al. 2013). Flera författare (Porter 

& van der Linde 1995; Zokaei et al. 2013) menar att för att företag ska vara 

konkurrenskraftiga i framtiden, måste de jobba aktivt med miljöfrågor. Att 

arbeta preventivt för framtiden innebär att utveckla ett miljövänligt företag i 

dag. Om organisationen redan är miljöanpassad reducerar det risken för 

oförutsedda problem. Exempelvis, när en ny miljölag inrättas är det en mindre 

risk att lagen direkt påverkar den dagliga verksamheten om företaget redan 

strävar efter en minimal miljöpåverkan (Porter & van der Linde 1995). 
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1.2. Problematisering 

För att kunna vara konkurrenskraftiga krävs att företag arbetar mot att ha så 

lite slöseri som möjligt. Genom reducerat slöseri och effektivisering kan 

företag spara pengar, och för att åstadkomma detta använder företag ofta lean 

(Zokaei et al. 2013). Då samhället i stort blir mer miljömedvetet ställs högre 

krav på att företag ska vara miljömässiga och aktivt arbeta med sin 

klimatpåverkan. Det har länge ansetts att det är en avvägning mellan miljö och 

produktion; när det läggs fokus på miljöarbete kommer effektiviteten att 

påverkas negativt. I förlängningen innebär det en minskad konkurrenskraft på 

marknaden. Tidigare har miljöarbete setts som en kostnad för företag som inte 

genererat vinst, utan endast varit ett nödvändigt ont, exempelvis på grund av 

lagkrav. I motsats till tidigare synsätt, kan ett företags prestationer öka genom 

ett ökat miljöarbete, såsom lägre kostnader med mindre slöseri (Florida 1996). 

Lean och miljö började studeras tillsammans för 20 år sedan för att hitta 

metoder som kombinerar dessa och skapar synergieffekter (León & Calvo-

Amodio 2017). Den forskning som studerar lean och miljö tillsammans anses 

vara otillräcklig enligt Campos och Vazquez-Brust (2016).  

Lean och miljö är två välstuderade ämnen inom produktionsindustrin, men 

kombinationen av de två och hur de påverkar och samspelar är ett mer 

outforskat område (Dües et al. 2013). Litteraturen visar att implementering av 

lean kan ge positiva miljöeffekter, samt att arbete med miljöaspekter kan hjälpa 

företag att bli mer lean (Dües et al. 2013; Hansen et al. 2004; Kleindorfer et al. 

2005). 

Dües et al. (2013) beskriver hur kombinationen lean och miljö tillsammans 

täcker upp för de ”blindspots” eller luckor som finns inom lean när det gäller 

att identifiera slöseri. Trots att lean som koncept innehar miljöaspekter finns 

vissa luckor, men genom att integrera miljöarbete kan luckorna täckas (EPA 

2003). EPA har identifierat tre sådana luckor. För det första klassificeras inte 

föroreningar som en av de åtta slöserierna inom lean. Som konsekvens arbetas 

det inte aktivt för att reducera dessa inom lean. För det andra måste 

personalen vara integrerade i både lean- och miljöarbetet, annars kommer 

arbetet bedrivas parallellt. Utan en integration riskerar miljöaspekter att ej 

beaktas och synergierna ej uppstå. För det tredje har de som arbetar med lean 

inte alltid tillgång till den kunskap och expertis som miljöarbete kräver, vilket 

innebär att miljöaspekter som kan behandlas inom lean inte beaktas (EPA 

2003). 
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Som beskrivet av Womack och Jones (2003) utvecklades lean inom 

produktionsindustrin, där lean även optimerades. Då utvecklingen och 

optimeringen skedde inom sagda industri finns det ett intresse att genomföra 

studien där. Det är ytterligare intressant då miljöpåverkan har en stark 

koppling till produktionen och produktionsindustrin har generellt sett en stor 

miljöpåverkan. 

Anledningarna till att företag implementerar lean och miljöarbete kan bero på 

en mängd olika faktorer, ett institutionellt teoriperspektiv kan användas för att 

förklara varför företag agerar som de gör. Det handlar om påverkan, det kan 

vara externa faktorer eller interna krafter (Eriksson-Zetterquist 2009) som 

drivit arbetet med att implementera lean och miljö i ett företag. Vilka skäl som 

låg bakom beslutet att börja arbeta med lean och miljöarbete samt hur stark 

drivkraften var kan anses påverka antalet och hur tydligt synergieffekter 

upplevs. Om ett stort internt intresse drev implementering är det möjligt att en 

integrering av lean och miljöarbetet visar på fler synergieffekter, i motsats till 

om externa faktorer drev implementeringen. Verkligheten kan också vara att 

det är de externa faktorerna som visar störst effekt. För att få en djupare 

förståelse för upplevda synergieffekter och varför de uppstår är orsaken till 

implementering viktig att förstå. 

1.3. Problemformulering och syfte 

Enligt Galeazzo et al. (2014) har tidigare forskning genererat endast ett fåtal 

studier om relationen mellan lean och miljöarbete och hur synergier uppstår på 

bästa sätt. Lean och miljöarbete i kombination är fortfarande ett relativt ungt 

forskningsområde i relation till lean och miljöarbete som fristående delar. Som 

konsekvens av det behövs det mer forskning och kunskap som belyser lean 

och miljöarbetets synergieffekter (Campos & Vazquez-Brust 2016; Verrier et 

al. 2016). Den kunskap som finns om synergieffekter behöver ytterligare 

verifieras i praktiken (Galeazzo et al. 2014; Sobral et al. 2013; Campos & 

Vazquez-Brust 2016), då lean och miljöarbete kan implementeras på många 

olika sätt i en verksamhet beroende på typ av företag och vilka drivkrafter som 

ligger bakom implementeringen. Eftersom det inte finns endast ett sätt eller 

endast en anledning till att implementera och arbeta med lean och miljöfrågor 

behövs mer forskning om synergieffekter i olika praktiska situationer. I 

uppsatsen undersöks upplevelsen av kombinationen lean och miljöarbete och 

dess effekter hos svenska tillverkande företag efter införandet av lean.  
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 Syfte: 

Sammanfattningsvis är studiens syfte att undersöka vilka synergieffekter som 

upplevs av kombinationen lean och miljöarbete inom produktionsindustrin genom att tolka 

upplevelser och drivkrafter inom företag. 

 Frågeställningar: 

1. Vilka positiva effekter upplevs det inom företag att lean och 

miljöarbete har på varandra? 

2. Upplevs det inom företag att det finns delar av lean och miljöarbete 

som motverkar varandra eller inte kan ge en synergieffekt? 

3. Vilka är drivkrafterna bakom implementering av lean och miljöarbete 

inom företaget? 
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2. Teori och litteraturgenomgång 

 
Kapitlet börjar med att beskriva vad en synergi är för att sedan behandla litteraturen kring 

lean och produktionsmodellen som utvecklades av Toyota Motor Corporation. Fokus läggs 

på vad som klassificeras som slöseri, vilket sedan leder in i miljöarbetet och de slöserier som 

associeras med miljö. Därefter ställs slöserierna inom lean och miljö mot varandra för att ge 

en bild av kopplingen mellan dem. Det mynnar ut i de områden där synergieffekter har 

identifierats i tidigare litteratur. Sedan följer en beskrivning av det institutionella 

perspektivet som i detta arbete använts som teoretiska glasögon på frågeställning tre. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1. Synergi 

Lean och miljöarbete (Green Lean) som forskningsområde undersöker lean 

och miljöarbete i kombination för att finna positiva effekter som inte uppstår 

utan ett integrerat arbete. Den definition av lean som kommer användas i 

denna uppsats är Toyotas version (TPS). Zokaei et al. (2013) beskriver att lean 

enligt Toyota innefattar alla aktiviteter som innebär att förbättra företagets 

ekonomi genom ständiga förbättringar. Miljöarbete definieras i denna uppsats 

som allt arbete som är riktat till att minska negativ miljöpåverkan. 

King och Lenox (2001) var bland de föregångare som började undersöka 

kopplingen mellan lean och miljöarbete (Verrier et al. 2016). Genom att 

kombinera miljöarbete och lean kan det uppstå synergieffekter som skapar 

extra värde för företag (Fercoq et al. 2016). I en synergi behöver alla delar 

influera varandra på ett positivt sätt så att resultatet är större än de olika 

delarna. Synergi beskrivs därför oftast som 1 + 1 = 3. I figur 1 har Bergmiller 

och McCright (2009) illustrerat hur tekniker för att reducera slöseri inom lean 

och miljö skapar en synergieffekt. 

 
Figur 1. Modell av synergistiska relationer mellan lean och miljöarbete (Bergmiller & 

McCright 2009, vår översättning). 
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Inom lean och miljöarbete innebär det att lean behöver förbättra miljöarbetets 

resultat samtidigt som lean får en positiv effekt tillbaka av miljöarbetet (Dües 

et al. 2013; Verrier et al. 2016). En uttänkt strategi är inte en förutsättning för 

att uppnå synergieffekter, däremot krävs det att en positiv påverkan på ett 

område sker som en konsekvens av att slöserireducering sker på ett annat 

område (Zokaei et al. 2013). Om dessa områden identifieras har företag hittat 

en stor förbättringspotential (ibid). 

Dispositionen av återstående del av kapitlet kommer följa samma struktur som 

synergin. Området lean behandlas först separat för att sedan beskriva 

miljöarbetet (1 + 1). Följaktligen kommer kopplingar och synergieffekterna att 

redogöras för (= 3). 

2.2. Lean 

Begreppet lean blev allmänt känt genom boken The Machine that Changed the 

World skriven av Womack et al. (1990), men det var Krafcik (1988) som först 

introducerade begreppet (Zokaei et al. 2013). Lean härstammar från de 

experiment Taiichi Ohno genomförde på Toyota Motor Company, vilka 

utvecklades till Toyota Production System (TPS). TPS används ofta synonymt 

med lean samt är det mest välkända exemplet på lean (Lander & Liker, 2007; 

Shah & Ward 2007). 

I tidigare forskning går det inte att finna en konsensus kring definitionen av 

lean (Pettersen 2009). Ytterligare finns en oenighet gällande vilka attribut som 

ska förknippas med lean. Denna skiljaktighet kan skapa en problematik när 

företag ska implementera konceptet, men även en förvirring på det teoretiska 

planet (Pettersen 2009). Lean production på engelska kan översättas till 

”resurssnål produktion”, vilket speglar kärnan av lean: att plocka bort allt 

slöseri i processen som inte tillför värde till kunden. Då kärnan av lean innebär 

att skapa ytterligare värde för kunden behöver lean inte strikt kopplas till de 

verktyg som definieras som lean. Enligt ett leantänk kan alla handlingar och 

verktyg som strävar efter att skapa ytterligare värde för kunden anses ligga i 

linje med lean (Hines et al. 2004). 

2.2.1. Toyota Production system (TPS) 

Filosofin bakom TPS är det mest framträdande resultatet av Toyotas sökande 

efter perfektion och är i dag ursprunget till alla moderna variationer av lean 

(Liker 2004; Verrier et al. 2016). 
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Inom Toyota anses den största tillgången inom företaget vara personalen, och 

det är då centralt att lägga tid och resurser på att bygga upp en effektiv och 

motiverad personalstyrka (Liker 2004; Liker & Meier 2006). För att bygga en 

personalstyrka som är motiverad måste personalen ses som en tillgång i 

företagskulturen och vara en del av ryggraden i organisationen. Då handlar det 

inte bara om att ytligt använda olika verktyg och motivationsteorier. Inom 

Toyota anses motivationen byggas upp av både interna och externa faktorer, 

delvis genom att personalen finner jobbet i sig motiverande, men även genom 

att det finns belöningar och mätbara mål. Att kunna mäta målen blir en vital 

del i att motivera personalen; det hjälper dem att visualisera vart de ska samt 

var de står nu i relation till målen. Målen måste även vara uppnåeliga men 

samtidigt utmanande (Liker 2004; 2009). 

Den mest framträdande kritik som riktats mot lean är arbetarnas situation och 

att den mänskliga faktorn försvinner. Arbetarna på golvet anses avhumaniseras 

och utnyttjas medan de sätts under en hög press att alltid leverera perfekt 

kvalitet. På grund av den pressen och det repetitiva arbetet behöver arbetarna 

hela tiden fokusera på arbetet och ges inte tillfälle att koppla av (Berggren 

1993). Arbetarnas situation att ses som endast mekaniska delar syns även i 

produktionsprocessen och de ständiga förbättringarna om företagskulturen ej 

tillåter en öppen diskussion eller ett fritt flöde av idéer (Mehri 2006). Hines et 

al. (2004) argumenterar för att detta inte stämmer då det inte är förenligt med 

filosofin bakom lean. Inom lean och TPS anses människor inte vara 

komponenter eller verktyg utan den mänskliga dimensionen är en 

kärnkomponent som är avgörande för att organisationen ska uppnå långsiktig 

hållbarhet. 

Sammanfattningsvis måste det finnas en tro på människan och en insikt att det 

tar tid innan belöning i form av motiverad personal kan skördas (Liker 2004; 

Liker & Meier 2006). Om arbetarnas kompetens och idéer och innovation ej 

värdesätts har företag missförstått vad lean innebär (Hines et al. 2004). 
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Figur 2. TPS-huset (Lean Enterprise Institute 2015). 

  

För att illustrera delarna av TPS används oftast formen av ett hus, som 

beskrivs här nedan. Hela filosofin bygger på en stabilitet vilken är grunden för 

hela huset. Taket på huset beskriver målen med lean. Först behandlas 

grundpelarna Just-in-Time och Jidoka, därefter beskrivs grunden, som består av 

Heijunka och Kaizen, där standardiserat arbete är genomgående.  

Just-in-Time (JIT) är olika tekniker som används för att producera och leverera 

produkter vid rätt tidpunkt när de behövs, varken för tidigt eller för sent. På så 

vis finns det inget behov av att hålla ett lager (Liker 2004; Womack & Jones 

2003), vilket innebär att produkterna tillverkas efter att kunden efterfrågar 

dem, ett dragande system (Liker 2009). JIT handlar inte endast om att reducera 

lagret utan även om att avslöja problem inom produktionsprocessen. Med ett 

överlager kan olika produktionsproblem döljas, exempelvis kvalitetsdefekter 

eller maskinhaveri. Produktionsproblemen behöver då hanteras innan de 

uppstår eftersom det inte finns ett extra lager att ta av när problemen uppstår. 

Därmed blir försörjningskedjan känslig och påverkas lätt av avvikelser i 

produktionen (Liker & Meier 2006).  

Jidoka är den andra grundpelaren och innebär att när ett problem uppstår ska 

operatören eller maskinen stanna produktionen. Orsaken till problemet 

identifieras och en bestående lösning ska genomföras för att en defekt produkt 

inte ska föras vidare i processen. Det handlar därmed om kvalitet till vilket pris 

som helst (Liker 2009; Zokaei et al. 2013).  
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Heijunka är en del av grunden i TPS-huset och innebär att produktionen 

jämnas ut. Varje dag produceras ett bestämt antal artiklar baserat på antal 

kundordrar inom en specifik tidsram. En sådan utjämning innebär att det 

bland annat krävs ett mindre lager, vilket medför en minskad risk för osålda 

varor (Liker 2004; 2009). Motsatsvis, med variationer i produktflödet ökar 

slöseriet, exempelvis med ökat lager samt större behov av övertidsersättning 

(Ohno 1988). 

Kaizen är en filosofi om att alltid göra förbättringar, oavsett hur små de är. 

Ständiga förbättringar används för att uppnå målet att reducera slöseri och 

innefattar hela personalen. Detta gäller även förslag och beslutsfattande och 

det kräver öppna diskussioner och en samstämmighet (Liker 2009). 

Lean kan även inkorporeras i hela försörjningskedjan både uppåt med 

leverantörer och nedåt med kunder. Vanliga funktioner inom kedjan är 

transporter, distribution av material och produkter, tillverkning och 

lagerhållning samt inköp av material (Kumar et al. 2012). Inom 

försörjningskedjan ligger fokus fortfarande på minska kostnader och slöseri, 

genom att använda mindre lager med JIT (Ugarte et al. 2016). Mollenkopf et 

al. (2010) beskriver att aktiviteter som inte tillför värde till den slutliga kunden 

kan elimineras från försörjningskedjan. Exempel på aktiviteter som inte tillför 

värde är enligt Mollenkopf et al. (2010) tid, arbete, utrustning, plats och 

lagerhållning som inte görs eller utnyttjas på ett effektivt sätt. Genom att 

eliminera slöseri med användning av lean så minskar kostnaderna, kvaliteten 

ökar och kundservicen blir bättre (ibid). 

2.2.2. Slöseri inom lean 

Inom lean räknas alla aktiviteter som inte tillför värde för kunden som slöseri. 

Genom ständiga förbättringar är syftet att eliminera allt slöseri som finns inom 

produktionen, och på så sätt öka effektiviteten och kvaliteten samt minska 

kostnaderna (Liker 2009). Eliminering av slöseri är dock inte kärnan i lean, 

utan det är att skapa en värdeökning för kunden. Slöserireduceringen måste 

göras i relation till värde, vilket exempelvis kan vara en lägre kostnad för 

kunden genom att minska lagret (Zokaei et al. 2013). 
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Figur 3. De tre typerna av slöseri (Liker 2004, 2009). 

 

Toyota definierade tre typer av slöseri, varav muda (slöseri) är den största delen 

och delas in i åtta underkategorier. De andra två är muri (ingen värdeökning får 

ske till priset av överbelastning) och mura (ojämnhet). Inom muda beskrev 

Taiichi Ohno (1988) sju typer av slöseri, till vilka Liker (2009) har lagt 

ytterligare en. I uppsatsen kommer fokus att läggas på muda, somendast 

benämns som slöseri. 

Slöseri Beskrivning 

Överproduktion 

Att producera produkter i större kvantitet än kunden 
beställt eller innan efterfrågan inkommit. Sådan 
överproduktion genererar ytterligare kostnader inom 
transport, förvaring och extra personal. 

Väntan 

Arbetare som endast observerar maskiner som ej kräver 
en deltagande operatör, eller väntar på nästa steg i 
processen. Innefattar även arbetare som väntar på råvara 
och verktyg etcetera, eller då det inte finns något att göra 
på grund av slut på lagret, flaskhalsar, försening i 
bearbetningsprocessen och driftstopp. 

Onödiga 
transporter eller 
förflyttningar 

Att flytta produkter i arbete (PIA) från en plats till en 
annan i en process, även om det bara är en kort distans, 
samt att flytta material och ineffektiva transporter. Även 
att flytta material, delar eller färdiga produkter in och ut 
ur lager eller mellan processer. 

Felaktig 
bearbetning och 
överarbetning 

Att använda onödiga steg för att processa 
delkomponenter. Även användning av dålig 
produktdesign och dåliga verktyg för att bearbeta 
komponenterna leder till defekter och onödiga 
arbetsmoment i produktionen. Slöseri uppstår när 
produkter produceras med en högre kvalitet än vad som 
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efterfrågas, samt när extra arbete är genomfört i stället 
för att vänta. 

Överlager 

Färdiga produkter, PIA eller överflödigt material som 
skapar längre ledtider, föråldrade produkter, förseningar, 
skadade produkter och transport- och 
förvaringskostnader. Extra lagerhållning döljer även 
obalanser i produktionen, såsom defekter, driftstopp, 
långa ställtider samt försenade leveranser från 
leverantörer. 

Onödiga 
arbetsmoment 

Alla moment en arbetare genomför under arbetet som 
inte tillför värde till produkten. Det inkluderar att stapla 
delar, sträcka sig efter verktyg, leta efter delar etcetera. 
Inkluderar även att gå. 

Defekter 

Reparation och justeringar av defekter samt produktion 
av defekta delar. Slöseri med hantering av tid och energi 
vilket innefattar inspektioner, skrotning, reparationer och 
produktion av ersättningsprodukter. 

Outnyttjad 
kreativitet hos de 
anställda 

Att inte lyssna på de anställda, så att deras kompetens, 
möjligheter till lärande, idéer, förbättringar och tid ej tas 
tillvara. 

Tabell 1. Åtta typer av slöseri (Liker 2004; 2009). 

 

Då eliminering av slöseri är en central del av lean kan olika verktyg användas 

för att uppnå detta mål. 5S är ett sådant verktyg som ofta används som en 

grundläggande del i igångsättandet av ett leanarbete (Liker 2009). Genom 

denna reducering kan det skapas synergieffekter inom lean och miljö. 

2.2.3. 5S: Eliminera slöseri 

5S är en process som används för att eliminera slöserier på arbetsplatsen som, 

om de finns kvar, riskerar att generera skador och defekter. Det är en löpande 

process som är en del i den kontinuerliga förbättringen (Liker 2004). Liker 

(2009) menar att utan en process som eliminerar slöserier kommer de 

underliggande problemen inte fram och kan inte lösas. 
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Figur 4. 5S-processen (Liker & Meier 2006). 

Första steget i 5S-processen är att sortera (seiri). Då ska alla artiklar märkas och 

de som sällan används ska sorteras ut eller placeras längst bort. Därefter sker 

en strukturering (seiton) där artiklarna får en uppmärkt plats och organiseras. 

Tredje steget är att städa (seiso); arbetsplatsen ska städas och hållas ren. Sedan 

sker en standardisering (seiketsu). Det skapas då regler för hur de tidigare S:en 

ska efterlevas. Sista delen handlar om att skapa en vana eller självdisciplin 

(shitsuke) där regelbunden granskning ska upprätthålla disciplinen (Liker 2004; 

2009). 

2.3. Miljö 

Motiven till att företag börjar arbeta med miljö kan delas upp i två kategorier: 

interna och externa drivkrafter. De interna grundar sig ofta i att personal eller 

ledningen ser en möjlighet att reducera kostnader i samband med minskade 

utsläpp, avfall och energianvändning. De externa drivkrafterna kommer från 

ett behov av att vara konkurrenskraftig eller från påtryckningar från 

intressenter (Kumar et al. 2012). Eftersom miljö och miljöpåverkan blir ett allt 

mer aktuellt ämne som samhället intresserar sig av, arbetar företag mer 

fokuserat med att sänka sin klimatpåverkan för att möta intressenternas 

efterfrågan (Mollenkopf et al. 2010). Enligt Kumar et al. (2012) är pressen som 

externa intressenter sätter på företaget och försörjningskedjan en möjlighet 

som borde tas tillvara och användas som motivation för att utveckla en 

försörjningskedja som maximerar både produktiviteten och miljöarbetet. 

I dag finns det flera standarder som försöker systematisera implementeringen 

av lean och miljöarbete. International Organization for Standardization (ISO) 
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är en av dessa, där ISO 9001 är serien för implementering av Quality 

Management Systems (QMS) och ISO 14001 är serien för implementering av 

Environmental Management Systems (EMS). Genom att använda ISO 14001 

och systematiskt identifiera och hantera miljöaspekter, såsom reducering av 

utsläpp och förbättrad miljöprestation, så bidrar företag till hållbarhetsarbete. 

ISO har flera standarder inom hållbarhet och områdets tre pelare miljö, 

ekonomi och social hållbarhet (Fonseca 2015). Kritik har riktats mot ISO 

14001, då främst mot att det inte finns specifika miljöresultat inom standarden 

att jobba mot samt att det inte specificeras hur prestationsmätningar ska göras. 

I stället ligger fokus på hur styrningsprocessen borde utföras (Puvanasvaran et 

al. 2014). Genom att integrera ISO 14001 med lean kan delar av de kritiserade 

områdena bli bättre, främst genom att skapa tydligare mål för miljöarbetet 

samt skifta fokus från hur det borde styras till hur resultatet ska uppnås (ibid). 

Då det är en frivillig standard måste inte företag använda den. Dessutom är 

det svårt att följa upp hur riktlinjerna efterlevs och om företaget faktiskt 

eftersträvar att följa dem. Detta leder till en minskad effektivitet hos 

standarden (ibid). 

I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

finns de bestämmelser som gäller för företag som bedriver miljöfarlig 

verksamhet. I Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) finns 

bestämmelserna om hur företag ska klassificeras utifrån sin verksamhet. De 

olika nivåerna är tillståndsplikt A, tillståndsplikt B och anmälningsplikt C. Den 

lägsta klassificeringen är anmälningsplikt C; där måste åtgärder anmälas till 

tillsynsmyndigheten innan de får implementeras. Den högsta klassificeringen 

är tillståndsplikt A; där måste mark- och miljödomstolen ge tillstånd för att 

åtgärder ska få vidtas. 

EPA (2003) har identifierat tre ”blindspots” eller luckor associerade med lean 

som kan täckas med hjälp av miljöarbete. Den första luckan är att arbete med 

lean inte täcker in föroreningar i de åtta typerna av slöseri. Föroreningar är en 

biprodukt av produktion och kan vara kostsamma. Genom att inkorporera ett 

miljötänk i samband med slöseri kan kostnader minska. Den andra luckan som 

EPA (2003) fann var att miljöpersonalen inte alltid var integrerad i leanarbetet. 

Det för med sig risken att arbetet sker parallellt utan att de två områdena möts, 

vilket gör att synergieffekter lätt missas eller inte uppstår. Genom att integrera 

miljöpersonal i leanarbetet är det möjligt att identifiera slöseri utifrån både 

lean- och miljöperspektiv. Den tredje luckan var relaterad till 

informationstillgänglighet och hur personal som arbetade med lean inte alltid 
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hade tillgång till den kunskap och expertis som fanns inom miljöområden. Att 

implementera miljöarbete i lean och sprida information mellan företagets olika 

delar gör det möjligt för personalen som arbetar med lean att hitta fler 

slöseriområden (EPA 2003). 

2.3.1. Slöseri inom miljö 

De flesta artiklar som behandlar lean och miljöarbete tillsammans fokuserar på 

elimineringen av slöseri samt användandet av tillgångar och energi (Verrier et 

al. 2016). Enligt lean är slöseri att anse som alla handlingar som inte skapar 

värde för den slutliga kunden (Pampanelli et al. 2014). Utifrån ett 

miljöperspektiv kan slöseri definieras som ”All onödig användning av resurser 

eller substanser som släpps ut i luft, vatten eller mark som kan påverka 

mänsklig hälsa eller miljön negativt” (EPA 2007 s. 12, vår översättning). 

Det som vanligtvis klassificeras som slöseri ur ett miljöperspektiv är enligt 

EPA (2007): 

Slöseri Beskrivning 

Råmaterial, el och 
vatten 

När de används i högre grad än vad som behövs för att 
möta kundens behov. 

Materialavfall och 
föroreningar 

Farligt avfall och skräp samt föroreningar i luft och 
vatten. 

Farliga ämnen 
När de finns i produktionen eller i den slutgiltiga 
produkten och kan påverka människors hälsa negativt. 

Tabell 2. Slöseri inom miljö (EPA 2007). 

Forskaren Peter Hines (2009 refererad i Verrier et al. 2016) har också 

identifierat slöseri utifrån ett miljöperspektiv. Han inspirerades av leans typer 

av slöseri och skapade åtta kategorier inom miljöområdet. De är 

överanvändning av resurser, överanvändning av energi, överanvändning av 

vatten, växthusgaser, skräp, föroreningar, övergödning samt dålig hälsa och 

säkerhet. Kategoriseringarna av slöseri inom lean och miljö är väldigt olika 

men målet med dem är detsamma: slöseri ska minskas, vilket får effekten att 

effektivitet och produktivitet ökar (Hines 2009 refererad i Verrier et al. 2016). 
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2.4. Kopplingar mellan lean- och miljöslöseri 

EPA (2007) kan anses vara de första att tydligt visa vilka miljöproblem som 

kan framträda som effekt av leans slöserier. Denna koppling blev ett första 

steg i att synliggöra de potentiella synergieffekter som kan uppstå vid 

eliminering av slöseri inom lean och miljö. Följande tabell består av slöseri 

inom miljö som är sannolikt att uppstå i samband med slöseri inom lean, vilka 

även korrelerar med det som Hines identifierade (Verrier et al. 2016). 

Leanslöseri Miljöslöseri 

Överproduktion 

Att tillverka produkter i onödan kräver extra material, 
energi och extra miljöfarligt material, vilket kan resultera 
i fler utsläpp och mer avfall etcetera. Produkterna 
riskerar också att bli överflödiga och kasseras. 

Väntan 
Under driftstopp används onödig belysning, nedkylning 
och uppvärmning, samt att det riskerar att produceras 
skadade komponenter och ett onödigt materialspill. 

Onödiga transporter 
eller förflyttningar 

Skapar fler utsläpp i luften, mer energi krävs under 
transporten, farligt material riskerar spill och kräver 
speciell förpackning och fler skador och spill riskeras 
under transporten. 

Felaktig bearbetning 
och överarbetning 

Varje produkt som tillverkas kräver extra material och 
ger extra slöseri i form av utsläpp och 
energiförbrukning. 

Överlager 

Kräver mer energi för belysning och uppvärmning 
alternativt nedkylning. Det finns även en risk att 
produkterna försämras över tid om de stannar i lagret 
för länge.   

Onödiga 
arbetsmoment 

Det krävs mer energi och material i onödan då 
arbetsmomentet är överflödigt. 

Defekter 

Defekta produkter innebär slöseri med tid, material och 
energi och måste tas om hand. Antingen kasseras de 
eller återförs till ett tidigare stadium i 
tillverkningsprocessen. 

Tabell 3. Korrelationer mellan lean- och miljöslöseri (EPA 2007; Verrier et al. 2016). 
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2.5. Synergieffekter 

Dües et al. (2013) identifierade sex olika områden där det förekommer 

synergieffekter. De är slöseri och slöserireducerande tekniker, anställda och 

organisation, ledtid, relationer inom försörjningskedjan, servicenivå, samt 

verktyg och metoder som lean och miljödelar (Dües et al. 2013). 

Den största likheten mellan lean och miljöarbete är att slöseri ska minskas, 

oberoende av vilket perspektiv arbetet utgår ifrån. Som tidigare nämnts så 

definieras slöseri olika beroende på om arbetet handlar om lean eller miljö och 

angreppssättet skiljer sig därför åt (Campos & Vazquez-Brust 2016). Trots 

detta så kan det vara samma typ av slöseri som ämnas elimineras i 

produktionen, till exempel slöseri i samband med transporter eller lager (Dües 

et al. 2013). Tekniker för att reducera slöseri är ofta lika inom båda områdena. 

En av dessa tekniker är att lean och miljöarbetet integreras och blir en del av 

stödfunktioner såsom administrativt arbete och underhåll. Ytterligare är att i 

verksamheten genomföra en förändring av företagskulturen och dess vision 

för att bättre kunna hantera slöserier när de identifieras (Dües et al. 2013). 

Bergmiller och McCright (2009) diskuterade användningen av miljövänligare 

produkter, såsom återanvändningsbart material och mindre farliga ämnen i 

produktionen, som ett sätt att sänka kostnader och miljöpåverkan. 

För att implementeringen av lean- och miljöarbete ska fungera krävs det att 

hela organisationen arbetar med det, både chefer och anställda (Mollenkopf et 

al. 2010). Det är vanligt att använda få hierarkiska nivåer för att fördela ansvar 

och motivera anställda att arbeta med lean, vilket gör det lättare att 

implementera miljöarbete då det kan använda samma modell (Dües et al. 

2013). Då ingen organisation har oändligt med humankapital som kan arbeta 

med förbättringsarbete är det viktigt att prioritera projekt som ger effekt inom 

både lean och miljö för att minimera slöseri (Bergmiller & McCright 2009).  

Enligt Dües et al. (2013) är minskning av ledtider och skapande av kortare 

försörjningskedjor ett sätt att minska antalet transporter och bli mer effektiv 

med leveranser. Gällande relationer i försörjningskedjan kräver det samma typ 

av samarbete oberoende av om det handlar om lean eller miljöarbete. Relevant 

information behöver röra sig genom hela kedjan för att implementeringen ska 

bli så effektiv som möjligt samt eftersom information från endast ett företag 

inte är tillräckligt (Galeazzo et al. 2014; Campos & Vazquez-Brust 2016). 

Kombinationen lean och miljö i försörjningskedjan kan användas för att 
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identifiera områden där slöseri kan minskas som annars skulle ha förbisetts om 

endast ett lean- eller miljöperspektiv använts (Dües et al. 2013).  

Det värde som levereras till kunden kan öka genom kombinationen lean och 

miljöarbete, servicenivån blir högre och företag kan nå nya kundgrupper (Dües 

et al. 2013). Ett verktyg som lean och miljöarbete delar är Sustainable Value 

Stream Mapping (SVSM), vilket är en utveckling av Value Stream Mapping 

(VSM). Genom att kartlägga hela produktionskedjan med SVSM är det möjligt 

att introducera ytterligare en miljövariabel, koldioxidutsläpp, för att mäta 

miljöpåverkan (Dües et al. 2013). SVSM inkluderar även en samhällsaspekt 

och gör det möjligt att kartlägga värdeflödet utifrån ett samhällsperspektiv och 

identifiera risker relaterade till arbetsmiljö (Dhingra et al. 2014). Enligt Dües et 

al. (2013) så är det jämförelsevis simpelt att införa miljöarbete om lean redan 

är implementerat, då det blir en påbyggnad av systemet utan att det krävs lika 

stora investeringar eller lika mycket tid som utan ett sådant system. 

Vid sidan av det som skapar synergieffekter finns samtidigt delar av lean och 

miljöarbete som inte är lika kompatibla. Enligt Dües et al. (2013) behövs 

avvägningar göras när målet med lean och miljö skiljer sig åt. Kundgrupper är 

ett sådant exempel, vissa kunder har en preferens för lean och föredrar lägre 

kostnader medan andra är mer fokuserade på miljön och vill köpa produkter 

som är miljövänliga. Skillnaderna är mest märkbara vid lagerpåfyllning. Enligt 

lean så är JIT optimalt för då kan lagret vara litet, vilket är effektivt, men det 

medför att regelbundna och frekventa leveranser krävs (Dües et al. 2013; 

Campos & Vazquez-Brust 2016). Effekten av fler leveranser innebär att 

utsläppen ökar då det krävs mer hantering och paketering, vilket strider mot 

ett mer miljövänligt arbetssätt (León & Calvo-Amodio 2017). För att minska 

denna miljöpåverkan kan företag använda leverantörer som opererar i samma 

geografiska område som sin egen verksamhet, samt har möjlighet att dela 

leveransbilar. På så vis kan antalet körningar minskas, men i slutändan är det 

en avvägning mellan lean och miljö (Dües et al. 2013). För att förstå varför 

lean och miljöarbete inte är kompatibla i vissa situationer kan ett institutionellt 

perspektiv användas för att analysera ett företags beslutfattande. 

2.6. Institutionell teori 

Ett institutionellt perspektiv kan skapa en förståelse för varför företag agerar 

som de gör (Eriksson-Zetterquist 2009), och kan användas för att undersöka 

drivkraften bakom beslutet att implementera lean och miljö i ett företag. 
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Institutionell teori handlar om hur organisationer agerar, hur de påverkas av 

andra organisationer i sin omgivning, hur och på vilket sätt de väljer att följa 

regler, både formella och informella. Det är en teori som försöker förklara hur 

organisationer förändras och hur förändring slutligen leder till stabilitet inom 

enheten. Fokus läggs på påverkan, både hur organisationen blir påverkad och 

hur den sedan påverkar andra i sin omgivning. Institutionell teori antar inte att 

organisationer agerar rationellt utan i stället försöker teorin förklara varför en 

organisation agerar som den gör (Eriksson-Zetterquist 2009).  

DiMaggio och Powell (1983) argumenterade att företag blir mer homogena 

och att det inte är effektivitet eller konkurrens som är den drivande faktorn. I 

stället argumenteras det för att processen som driver förändringen är 

professionerna och staten. I ett högstrukturerat organisatoriskt fält leder 

hanteringen av osäkerheter ofta till att företag blir homogena både i sin 

struktur och produktion (DiMaggio & Powell 1983).  

Institutionell teori kan delas in i två delar: frikoppling och isomorfism. 

Frikoppling innebär att företag arbetar för att framstå på ett visst sätt. Det kan 

till exempel vara att framstå som miljövänliga för att locka till sig kunder. Men 

i praktiken kan företaget bedriva en verksamhet som är skadlig för miljön; det 

är en frikoppling mellan hur företaget framstår och hur de agerar i verkligheten 

(Meyer & Rowan 1977). Även isomorfism kan delas upp i olika kategorier: 

tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism innebär att 

organisationen får påtryckningar utifrån att agera på ett specifikt sätt. Det kan 

vara moderbolag som kräver att redovisningen ska göras på ett visst sätt eller 

en bank som har krav för att organisationen ska få ett lån. Mimetisk 

isomorfism är när en organisation imiterar en annan. Det kan hända när 

osäkerheten är stor eller när mål är tvetydiga. Normativ isomorfism är 

påverkan från professioner och utbildningar som försöker visa på det bästa 

sättet att styra organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009).   

2.7. Sammanfattning 

Områdena lean och miljö introducerades först separat för att ge läsaren en 

förståelse för de bakomliggande faktorerna som krävs för att synergieffekter 

ska kunna uppstå i en verksamhet, där en synergieffekt beskrevs som 

1 + 1 = 3. Inom båda områdena redogjordes för de slöserier som ligger till mål 

för eliminering, samt de luckor som finns inom lean och hur de kan täckas av 

miljöarbetet. Kopplingarna mellan de två områdenas slöserier behandlades för 

att sedan beskriva de kategorier av synergieffekter som Dües et al. (2013) har 
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identifierat, vilka är slöseri och slöserireducerande tekniker, anställda och 

organisation, ledtid, relationer inom försörjningskedjan, servicenivå, samt 

verktyg och metoder som lean och miljödelar. Detta följt av de avvägningar 

som ansetts finnas. Sist introducerades ett institutionellt perspektiv som har 

använts för att skapa djup i uppsatsen genom att titta på påverkan, varför 

företag arbetar med lean och miljö, samt hur har detta påverkat 

implementeringsgraden av lean, miljöarbetet och upplevda synergieffekter. 
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3. Metod 

 
Inledningsvis beskrivs de metodologiska val som gjorts. Därefter beskrivs hur urval och 

datainsamling skett, följt av en beskrivning av hur analysen genomfördes och etiska 

ställningstaganden beaktas. Sedan diskuteras uppsatsens trovärdighet, reliabilitet och 

validitet. Därefter redogörs för valen kring den litteratur och teori som använts. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring uppsatsens brister och dess avgränsningar. 

 

3.1. Val av metod 

Inom forskning används kvalitativ metod för att skapa en förståelse för hur 

individer förstår sin verklighet (Bryman & Bell 2013). För att besvara syftet 

om vilka synergieffekter som upplevs av kombinationen lean och miljöarbete inom 

produktionsindustrin genom att tolka upplevelser och drivkrafter inom företag ansågs då 

kvalitativ metod vara mest lämplig. För att samla in data övervägdes ett antal 

tillvägagångssätt, vilka innefattade: intervjuer, fokusgrupper samt 

dokumentanalyser. Data valdes att samlas in i form av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer för att sedan analyseras, tolkas och jämföras. 

Fokusgrupper valdes bort då det hade varit svårt att leda en fokusgrupp, 

koordinera tillfällen och tid, samt få en meningsfull diskussion kring 

uppsatsens syfte. Enligt Trost (2010) finns även risken att en person tar över i 

en fokusgrupp och andra deltagare känner sig tvingade att uttrycka åsikter de 

egentligen inte står för. Dokumentanalyser övervägdes i ett tidigt stadium men 

valdes bort då intervjuer ansågs mer lämpade för att undersöka 

synergieffekterna genom upplevelser.  

3.2. Urval 

För att finna respondenter användes ett strategiskt urval samt ett 

bekvämlighetsurval. Trost (2010) beskriver att vid ett strategiskt urval 

identifieras ett antal variabler som sedan används för att finna respondenter. 

Flera variabler, som beskrivs här nedan, ställdes upp för att hitta respondenter 

för en första kontakt. Utifrån resultatet av det strategiska urvalet användes ett 

bekvämlighetsurval bland de identifierade företagen, vilket innebar att de 

respondenterna som valdes ut fanns tillgängliga samt ansågs mest lämpade för 

uppgiften och därmed kunde bidra med relevant kunskap (Bryman & Bell 

2013; Trost 2010). Under studiens gång användes även snöbollsmetoden 

(Trost 2010) då flera respondenter rekommenderade ytterligare företag.   
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Det fördes en diskussion kring om storleken av företag var relevant. Då 

företagen redan är olika i sina processer samt använder lean och miljöarbete på 

olika sätt i sina verksamheter, oberoende av storlek, bestämdes det inte vara en 

relevant faktor. En geografisk avgränsning till Värmlands län valdes för att 

underlätta möjligheten att genomföra intervjuerna på plats i stället för över 

telefon eller digitala medier. Kvaliteten på intervjuerna ansågs bli bättre om de 

genomfördes personligen, då det var en mindre risk för missförstånd eftersom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk kunde avläsas.  

För att hitta företagen användes hemsidorna Karlstad Business Region och 

allabolag.se. I sökningen filtrerades fram bolag verksamma inom 

tillverkningsbranschen i Värmland. De bolag som var miljö- och 

kvalitetscertifierade enligt ISO-standarderna 9001 och 14001 ansågs vara 

intressanta då det indikerade att de arbetade med både miljöarbete och lean. 

Utifrån bolagens hemsidor hämtades kontaktuppgifter till relevant personal. 

Om det fanns möjlighet och kontaktuppgifter skickades e-post till kvalitets- 

och produktionsansvarig samt till ansvariga för miljö och hållbarhet. Då 

intervjuerna pågick framkom flera rekommendationer om ytterligare företag 

att kontakta, vilket resulterade i att hälften av intervjuerna uppstod genom ett 

snöbollsurval.  

Företag Industri 
Anställda 

(ca) 

Längd 
intervju 

(ca) 

Antal 
respondenter 

[F1] 
Pappers- och 
pappersvarutillverkning 

800 50 min 2 

[F2] Maskiner, tillverkning 120 50 min 1 

[F3] Metallindustri, tunnplåt 150 50 min 1 

[F4] Elektronikindustri 200 30 min 1 

[F5] Anläggningsmaskiner 1 000 30 min 2 

[F6] 
Motorer och turbiner, 
tillverkning 

70 40 min 2 

Tabell 4. Företag som ställt upp på intervjuer. Informationen hämtad från intervjuer och 

allabolag.se (2015). 
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Det genomfördes sex intervjuer med totalt nio personer i olika befattningar, 

såsom kvalitets- och miljöansvarig, miljöchef, kvalitetsansvarig, chef inom det 

operativa arbetet och ledning. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. 

Bland respondenterna låg deras erfarenheter av att jobba med leanfrågor på 

mellan cirka fem år och cirka 20 år. De flesta respondenterna hade en 

erfarenhet på omkring eller över tio år. Bland de som arbetade inom 

miljöområdet låg erfarenheten mellan cirka fem år och upp till 19 år.  

3.3. Datainsamling 

Då kvalitativa intervjuer syftar till att skapa en djupare förståelse för vad 

respondenten anser viktigt och relevant ansågs det essentiellt att respondenten 

fick utrymme att utveckla sina svar och diskutera utanför de tänkta frågorna 

(Bryman & Bell 2013).  

För att skapa en sådan dialog med respondenten valdes semistrukturerade 

intervjuer för insamling av data, då det innebar en frihet för respondenten att 

gå utanför intervjuguidens frågor om hen upplevde behovet (Yin 2013). En 

intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer innehåller olika teman som ska 

behandlas men respondenten får formulera svaren fritt. Ordningsföljden av 

var ej heller av vikt och ytterligare frågor kunde framföras (ibid).   

Vid intervjuerna var båda författarna närvarande och deltagande. Enligt Trost 

(2010) kan det skapa en ökad förståelse och bättre intervjuer om intervjuarna 

är samspelta.  

Intervjuerna genomfördes på den plats som respondenten valde. Alla 

intervjuer skedde i enskilda rum utan åhörare eller andra störningsmoment, 

vilket stämmer överens med hur miljön för en intervju bör se ut (Trost 2010). 

En intervju skedde dock på en öppnare plats som sedan flyttades in i ett privat 

rum efter ytterligare personer börjat röra sig på platsen. Vid tre av intervjuerna 

var två respondenter närvarande. Trost (2010) menar att det finns risk att en 

pratsam respondent tar överhanden; under dessa tre intervjuer upplevde 

författarna dock att detta ej skedde utan snarare att respondenterna kunde 

komplettera varandra i stället.  

Utöver intervjuerna delgav en av respondenterna en ledare som hen skrivit på 

90-talet när lean började implementeras. Den gav en ytterligare insikt i hur hen 

och flera berörda tänkt kring beslut att implementera lean och problem som 

kan uppstå. Vid ett av företagen gavs en guidad tur av anläggningen, där hela 

produktionsprocessen förklarades i ytterligare detalj utöver intervjun. Detta 
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gav en bättre inblick i verksamheten och hur lean används på det specifika 

företaget. Båda dessa delar användes för att få en djupare förståelse för 

insamlade data från intervjuerna. 

Utifrån de intervjuer som genomfördes kunde en teoretisk mättnad urskiljas. 

Det innebär att inga nya koncept eller viktiga aspekter framkom som tillför 

något nytt till studien (Corbin & Strauss 2015).   

3.4. Tillvägagångssätt 

Det skapades tre intervjuguider anpassade efter respondentens roll inom 

företaget. En första med fokus på lean och kvalitet, en andra fokuserad på 

miljöaspekter samt en tredje med kombinerade lean- och miljöfrågor riktad till 

de respondenter som arbetade med båda områdena. Intervjuguiderna som 

sammanställdes var indelade i tre avsnitt. Inledningsvis behandlades 

bakgrundsfrågor som syftade till att klargöra personens roll. Därefter 

behandlades lean eller miljöarbete, beroende på guide, och avslutades med 

frågor om synergieffekter och interaktionen mellan de två områdena. Vid en 

majoritet av intervjutillfällena användes den kombinerade guiden. Frågorna 

utformades utifrån vad författarna antog var relevanta områden för att besvara 

syfte och frågeställningar. Hur de arbetade med lean och miljöarbete ansågs 

relevant för att få en förståelse för processen inom företaget, och i 

förlängningen hur de upplevde effekter av dessa.  

3.5. Analysmetod 

Ett första steg för att sammanställa empirin var att alla intervjuer spelades in 

och sedan transkriberades i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt. 

Detta för att minimera risken att någon viktig del eller kontext glömdes bort. 

Fördelar med att spela in intervjuerna innefattar att det är lätt att transkribera 

dem samt åter lyssna på dem vid behov (Trost 2010). För att analysera data 

och få fram ett resultat användes en tematisk analys. En tematisk analys har 

inte ett tydligt utformat kluster av tekniker eller identifierbar bakgrund 

(Bryman & Bell 2013). Först genomfördes en öppen kodning där de 

transkriberade intervjuerna tilldelades etiketter eller koder (Corbin & Strauss 

2015). Öppen kodning är en sorts demontering av datan och genomförs för att 

nå en högre begreppsnivå (Yin 2013). Därefter sorterades koderna in i 

kategorier och slutligen skapades teman för att hantera informationen och 

göra den mer övergriplig. Utifrån denna sammanställning presenteras empirin 

för att bli underlag för analysen och studiens slutsatser (Bryman & Bell 2013; 
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Yin 2013). Vidare analyserades frågeställning tre utifrån ett institutionellt 

perspektiv för att skapa en djupare förståelse för varför företag agerar som de 

gör. 

3.6. Etik 

Vetenskapsrådet (2015) beskriver fyra etiska principer inom 

forskningsprocessen. Informationskravet uppnåddes genom att respondenterna 

informerades om undersökningens olika delar och syfte vid den initiala 

kontakten samt vid intervjutillfället. Respondenterna informerades även om att 

deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta om de önskade, vilket 

uppfyllde samtyckeskravet. Konfidentialitets- och anonymitetskravet hanterades genom 

att alla respondenter var anonyma och att alla personuppgifter behandlades på 

sådant sätt att ingen obehörig kunde komma åt dem. Precis som nyttjandekravet 

specificerar så användes insamlad data endast till det avsedda ändamålet med 

studien. Avslutningsvis delgavs inte respondenten vilseledande eller falsk 

information, vilket uppfyllde principen om falska förespeglingar (Bryman & Bell 

2013).  

3.7. Trovärdighet, reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativ forskning diskuteras inte reliabilitet och validitet i samma 

utsträckning som inom kvantitativ forskning. I stället diskuteras 

trovärdigheten. De begrepp inom trovärdighet som behandlas i denna uppsats 

är de som utvecklades av Lincoln och Guba (1985). Begreppen inom 

trovärdighet speglar eller kan jämföras med begreppen inom reliabilitet och 

validitet (Bryman & Bell 2013). 

För att styrka tillförlitligheten (intern validitet) för studiens resultat borde en 

respondentvalidering ha genomförts. Detta gjordes ej, endast på grund av 

bristande tid. Resultaten hade då delgivits respondenterna varav de kunde 

bekräfta eller bestrida om de stämmer vad som menats (Bryman & Bell 2013). 

Då en respondentvalidering ej gjordes sänktes tillförlitligheten. Överförbarhet 

(extern validitet) innebär att det ska finnas fylliga beskrivningar för att det ska gå 

att bedöma om resultaten kan överföras till en annan miljö (ibid.). Som 

diskuteras under nästa rubrik, Brister och effekter, är detta resultat svårt att 

använda för generella slutsatser, vilket minskar överförbarheten. 

För att öka pålitligheten (reliabilitet) har arbetsgången beskrivits noggrant från 

början till slut och de val som gjorts har motiverats. En författare kan aldrig 

vara helt objektiv, dock kan hen aktivt sträva efter att agera i god tro (ibid). 
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För att läsarna ska kunna se att personliga värderingar inte har påverkat 

resultatet eller utförandet (i den mån det är möjligt) har arbetsprocessen 

beskrivits utifrån vad som genomförts, tankegångar samt vad besluten är 

baserade på. Detta ligger i linje med konfirmering (som kan jämföras med 

objektivitet). 

3.8. Val av teori och litteratur 

Först genomfördes en litteraturgenomgång för att hitta relevant litteratur i 

form av artiklar och böcker som behandlade lean, miljöarbete samt ’lean och 

miljöarbete’. Artikeln Green as the new Lean: how to use Lean practices as a catalyst to 

greening your supply chain (Dües et al. 2013) identifierades och den användes som 

huvudartikel angående synergieffekter. Därefter valdes Lean and green synergies in 

supply chain management (Campos & Vazquez-Brust 2016), som gav en 

övergripande bild och en sammanställning av synergieffekter som återfunnits i 

tidigare artiklar. 

Vid identifieringen av relevant litteratur inom lean användes böcker snarare än 

artiklar. Framförallt användes böcker av författaren Jeffrey Liker, som under 

många år forskat om lean och Toyota. Eftersom uppsatsen fokuserar på 

företag inom produktions- och tillverkningsindustrin fanns det ett värde i att 

använda litteratur inom lean som härstammar från Toyota, då de är 

världsledande inom sagda område (Verrier et al. 2016). Då böckerna ej är 

renodlat akademiska ökar risken för att författarnas egna åsikter skönmålar 

innehållet och därmed sänks trovärdigheten hos böckerna. Dock har böckerna 

refererats till inom vetenskapliga artiklar på området, vilket talar för dess 

trovärdighet och användarvärde.  

För att besvara frågeställning tre valdes institutionell teori som teoretiskt 

perspektiv, då för att se hur företagen påverkas av både interna och externa 

drivkrafter samt varför de agerar på ett visst sätt. Då företag är beroende av 

marknaden och dess uppfattningar gav ett institutionellt perspektiv en god 

inblick i detta. 

Litteratursökningen genomfördes mestadels elektroniskt i sökmotorer såsom 

universitetets databas och Google Scholar med nyckelorden: institutional theory 

lean, decoupling, lean, green lean, lean sustainability och lean green synergies. För att öka 

trovärdigheten var alla valda artiklar peer reviewed. Sedan valdes ytterligare 

artiklar ut genom sagda artiklars referenser, en så kallad kedje- eller 

snöbollseffekt. 
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3.9. Brister och effekter 

Det fanns en risk att den insamlade informationen inte speglade verkligheten 

på grund av den subjektiva uppfattningen hos respondenterna. I förlängningen 

kan det ha haft en påverkan på tolkningen av data och resultatet. Då endast 

sex intervjuer vid sex företag genomfördes gick det ej att göra generella 

antaganden om tillverkningsindustrin i sin helhet. Företag har olika 

förutsättningar och de arbetar på olika sätt med lean och miljöarbete, vilket 

kräver mer data för att få en bättre förståelse för variationer mellan företag. 

Resultatet kan därmed inte vara representativt för den tillverkande industrin, 

vilket alltid är en risk vid kvalitativa studier. Å andra sidan var syftet att få en 

djupare förståelse vilket innebar att ett representativt resultat ej var det som 

eftersträvades. 

Det går att argumentera för att studien i stället borde ha genomförts som en 

fallstudie då resultatet hade gett en djupare och bättre förståelse, samt gett 

större utrymme för att göra fler intervjuer med personer inom samma företag. 

Då intervjuerna genomfördes på flera företag ansågs risken för subjektivitet 

minskas, eftersom data samlats från flera källor. Det var avgörande vid valet 

att genomföra en intervjustudie i stället för fallstudie. 

För att undvika att ställa ledande frågor valdes det att inte delge 

respondenterna de synergieffekter som beskrivs i litteraturen. Detta för att 

fokus har varit på respondenterna och deras upplevelse inom företaget. Om 

kategorierna med synergieffekter hade delgivits respondenterna hade de 

eventuellt försökt se effekter inom dessa områden trots att de egentligen inte 

upplevt dem. Däremot, om de olika kategorierna presenterades kanske 

respondenterna hade kunnat se fler synergier inom sin egen verksamhet, men 

det ansågs gå emot målet med att undersöka upplevelser. 

3.10. Avgränsningar 

Val av företag begränsades till produktions- och tillverkningsindustrin, då en 

alltför stor bredd riskerade att ge ett svagare resultat.   
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4.  Empiri 

 
Det empiriska resultatet är sammanställt utifrån kodade data från de sex genomförda 

intervjuerna hos företag i produktionsindustrin. Kapitlet är indelat efter frågeställningarna. 

Först introduceras de positiva effekterna som lean och miljöarbete har på varandra som 

sedan leder in i synergieffekter. Efter det introduceras områden där avvägningar har gjorts 

och synergieffekter ej kan uppstå. Sist introduceras drivkrafter till implementering. Kapitlet 

avlutas med en sammanfattning av det empiriska resultatet och leder in i kapitlet Analys 

och diskussion.  

 

4.1. Positiva effekter och synergier 

För att svara på den första frågeställningen: Vilka positiva effekter upplevs det inom 

företag att lean och miljöarbete har på varandra? har svaret delats upp på följande 

rubriker: Slöseri och miljöslöseri, Personal och drivkraft, Mål samt Synergier.  

4.1.1. Slöseri och miljöslöseri 

Alla företag i studien arbetar med slöserier i någon grad vilket är starkt 

kopplade till deras mål. Minskade slöserier leder till högre effektivitet och 

större besparingar. Ohnos (1988) sju slöserier samt Likers (2009) åttonde är de 

slöserier som åsyftas av företagen när de pratar om lean. För att minska dessa 

slöserier har det gjorts nuvärdesanalyser och processkartor för att identifiera 

områden där slöseri i produktionen kan minskas. Inom miljöarbetet har slöseri 

beskrivits som transporter, energiförbrukning, avfall, kemikalier, användning 

av vatten och olja då det förbrukas på en nivå som är högre än vad som krävs i 

produktionen. 

 

Vi har de här 3 betydande miljöaspekterna och jag skulle påstå att minst en 

av dem blir påverkad om inte alla 3 […] är vi mer och mer effektiva, att vi 

använder mindre och mindre energi för att producera mer så att säga va. Det 

är väldigt mycket så det hänger väldigt mycket ihop det gör det ju [F3] 

 

Det är klart att, för vi arbetar ständigt med att få bort slöserier och det är allt 

ifrån det som ingår i miljömålen, asså också det kan koppla ihop lean med 

att effektiviserar vi produktion så blir det mindre hantering av avfall det blir 

mindre transporter asså det är ju tänkt hela vägen. [F6] 
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Slöseri inom både lean och miljö kan uppstå vid tillverkning. Ett tydligt 

exempel på detta är överproduktion. Där finns en risk att det krävs fler 

transporter för att köpa in material som inte finns i lager eller inte kan 

produceras i tid och då måste flygas in, vilket är både ekonomiskt och 

miljömässigt kostsamt.  

4.1.2. Personal och drivkraft 

Personalen är en fundamental del av lean och miljöarbetet. För att kunna 

skapa ett fungerande system krävs det att personalen är delaktig i processen. 

Genom att visualisera målen och bryta ner dem på olika nivåer kan de göras 

tydligare samt att det underlättar arbetet att få personalen mer involverade. 

Med tydlighet går det att se en röd tråd i målen från ledningsgruppen hela 

vägen ner till produktionen. Det arbete som behöver utföras blir då mer 

konkret och personalen kan se hur deras arbete ger effekt i verksamheten, och 

i förlängningen målen. Att kunna se resultaten av det arbete som utförs är en 

drivande faktor som kan skapa deltagande och stolthet för arbetet.   

 
När man jobbar med förbättringsarbete så ser man att man har tydlig 

påverkan på KPI:erna, det tror jag är en nyckelfaktor till att det ska fungera 

och jobba med förbättringsarbete överhuvudtaget. Att det går att mäta, att 

man kan se … förbättringar då. [F5] 

 

En avgörande faktor för att behålla personalens motivation är att ta vara på de 

förbättringsförslag eller effektivitetsförslag som kommer från personalen. Om 

personalen upplever att deras åsikter och bidrag ej värdesätts kommer de tappa 

sin motivation. Ytterligare är personalen närmast produktionen och har ett 

annat perspektiv samt ser andra saker än vad ledningen gör. Om idéerna inte 

tas till vara uppstår en risk att initiativförmågan och engagemanget hos 

personalen också försvinner. Stödfunktioner är viktiga för att hjälpa till vid 

satsningar och bidra med de resurser som behövs för att förändringar ska 

kunna genomföras. En förutsättning för att en sådan process ska fungera är att 

företagskulturen välkomnar förslag och har möjlighet att ta vara på dem. 

 

Det börjar med kulturen, att hålla i sin initiativförmåga, engagemanget hos 

alla oavsett vilken roll man har det tror jag är A och O [F3] 

  

Om personalen har ett helikopterperspektiv och en förståelse för hela 

tillverkningsprocessen har de större möjlighet att identifiera delar som kan bli 
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bättre. Ett tydligt exempel är att ha kunskapen om hur mycket energi som 

krävs samt vad den kostar eller att veta vad priset är för en containertömning, 

det kan vara drivande faktorer till att försöka identifiera och eliminera 

slöserier. Om personalen ej har en förståelse för vad olika kostnader innebär är 

det svårare för dem att identifiera faktorer som påverkar dem. Detta gäller inte 

bara ekonomiska faktorer utan även faktorer som påverkar kvalitet och miljö. 

4.1.3.  Mål 

För att kunna skapa en verksamhet där positiva effekter och synergieffekter 

kan uppstå är det viktigt att arbeta mot tydliga mål. Det är en 

grundförutsättning för att personalen ska kunna arbeta effektivt och för att 

slöserier ska kunna identifieras och reduceras.  

Målet med lean och miljöarbete har skiljt sig åt mellan företagen. Beroende på 

hur integrerat lean och miljö är inom företaget blir målfokuseringen olika. I 

företag där integreringen är svag har mål med leanarbetet prioriterats högre 

och miljömål lägre. När integreringen är stark har det i stället observerats att 

lean- och miljömål har en mer jämlik prioritering där båda anses viktiga.  

Målen inom lean har varit varierade mellan företagen. De har innefattat 

minskat slöseri för att nå besparingsmål, prestationer gentemot kunder, 

kvalitetsmål, effektivitetsmål, anläggningsutnyttjande, ökat engagemang, 

minskade ledtider och sänkta buffertnivåer. Vissa av målen har varit 

kortsiktiga, till exempel effektivitetsmål, medan andra har varit mer långsiktiga, 

såsom målet att minska slöseri för att nå en viss besparing varje år. Det har 

diskuterats att måluppföljning är viktigt och att mål i sig ska användas för att 

styra verksamheten. För att göra det krävs det att målen bryts ner och 

visualiseras för att kunna göra dem mindre abstrakta och lättare att arbeta med 

i den dagliga verksamheten.  

Inom miljöarbetet har det satts mål för att minska brännbart avfall, sänka 

energiförbrukningen, färre transporter (genom att använda färre leverantörer), 

minska mängden kemikalier i produktionen samt använda mindre olja och 

vatten. Inom miljöarbetet kunde mål såsom energiförbrukning eller avfall vara 

ett kortsiktigt mål i ett företag, medan det var ett långsiktigt mål i ett annat. I 

företag där integreringen av lean och miljöarbetet var starkare var miljömålen 

ofta långsiktiga och vid en svagare integrering var de mer kortsiktiga. För att 

nå målen arbetade företag med att minska antalet leverantörer, använda 

samordnade transporter, stänga av maskiner när de inte används med mera. 
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Först får man ta ett första steg och minska leverantörer och antal kemikalier 

sedan får den gå ner på nästa steg hur mycket använder vi och kan vi 

reducera det? [F6] 

Det har även ansetts vara svårt att formulera tydliga miljömål och arbeta med 

dem i verksamheten. Som konsekvens har även uppföljningen av dem varit 

svåra. 

Sen är det väldigt svårt med miljö för man skulle vilja kunna ha tydliga 

miljömål, men miljömål står oftast i linje hur tillverkningen går och vad man 

tillverkar. Så det är jättesvårt tycker jag att få liksom tydliga miljömål. [F6] 

 

För att göra miljömålen mindre abstrakta har de brutits ner till avdelningsnivå 

och sedan gruppnivå. I produktionen handlar miljömålen om att göra små 

aktioner, såsom att slå av utrustning och sortera rätt, medan ledningen arbetar 

på en högre nivå där de fattar mer övergripande beslut. Det kan handla om att 

sänka eller höja värmen på fastigheten eller se över byggnadens ljus.   

4.1.4. Synergieffekter 

Utifrån de positiva effekterna gick det att tolka och se att det inom alla företag 

fanns upplevelsen, om än i olika grad, att miljöarbete kombinerat med lean 

skapar synergieffekter. Bland miljömålen upplevdes effekterna vid reducering 

av energianvändningen, minskat avfall och kemikalieanvändning. Genom att 

skapa standardiserade processer tillsammans med lean sågs ett resultat med 

färre defekter och ett reducerat användande av resurser, vilket ligger i linje 

med miljömålen. Företagen använde då mindre material för att framställa sina 

produkter. Det minskade antalet defekter innebar att mindre material behövde 

kasseras eller återinföras i produktionen. 

 

Produktion har ju ett råvarupris för att producera det kostar ju lite energi 

och lite vatten och lite kemikalier så att absolut att ett leanarbete som 

minskar förluster är alltid bra ur ett miljöperspektiv. [F1] 

 

En annan upplevd synergi som diskuterades var investeringar i nya, mer 

miljövänliga maskiner som gav en effektivare produktion med en lägre 

miljöpåverkan. Investeringar gjordes möjliga genom ett lönsamt leanarbete då 

pengar kunde sparas genom effektiviseringen. De nya maskinerna har en lägre 

grad av miljöpåverkan, vilket gör det lättare att uppnå miljömålen samt sänker 

energikostnaderna. Eldrivna truckar var ytterligare en investering som 
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genererade en positiv effekt på både lean och miljöarbetet. De hade mindre 

utsläpp än dieseltruckar samt var billigare i drift. 

Ett integrerat lean och miljöarbete är vitalt för att kunna se synergieffekter i 

verksamheten; annars finns det en risk att synergieffekterna aldrig upptäcks. 

Om arbetet är integrerat är det lättare att få ett helhetsperspektiv och därmed 

inte missa viktiga aspekter. 

 

Vi har ju också byggt upp ett verksamhetssystem i och med att vi är ISO-

certifierade på kvalitet och miljö. Men vi har ett arbetsmiljöarbete också då 

det måste finnas i systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget det har vi 

integrerat alltihop till ett enda ledningssystem helt enkelt. [F3] 

 

Det upplevdes att de anställda är en central del i skapandet av synergieffekter. 

Kunnig och framförallt engagerad personal som är insatt i både lean- och 

miljöfrågor gör det möjligt att fokusera på förbättringsarbete som gynnar båda 

områdena och minskar slöseri. Det är dock svårt att mäta exakt hur stor 

effekten blir. 

 

Det är alltså en medvetenhet som gör att man liksom tänker till två gånger 

om man kan göra på andra sätt. Det tror jag och jag känner att det ger effekt 

alltså. Sen kan jag inte säga hur stor effekt det vart men jag tror absolut att 

det har gett effekt. [F6] 

 

4.2. Avvägningar 

För att svara på den andra frågeställningen: Upplevs det inom företag att det 

finns delar av lean och miljöarbete som motverkar varandra eller inte kan ge 

en synergieffekt? har svaret delats upp på rubrikerna: JIT och Ryckig 

produktion. 

4.2.1. JIT 

Ett återkommande och tungt område bland respondenterna och en viktig del 

inom försörjningskedjan är transporter. Gällande transporter i relation till JIT 

fanns delade meningar. Å ena sidan anses transporter kombinerade med JIT 

ha en negativ miljöpåverkan då det kräver fler transporter. Å andra sidan anses 

kombinationen av JIT och eventuellt fler transporter inte behöva innebära en 

konflikt alls. Dock för att det inte ska vara en konflikt krävs det vissa 
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förutsättningar. En framträdande förutsättning är det geografiska läget. Flera 

av företagen använder sig av slingbilar från DHL, som har en pulsåder genom 

Värmland där lastbilarna går varje dag. Genom att använda samordnade 

transporter blir miljöpåverkan då mindre per deltagande aktör. Flera företag 

delar meningen att om lastbilen ändå går varje dag gör det inget att skicka 

leveranser mer frekvent. Detta kräver såklart att geografiska förutsättningar 

finns; det är svårare att koordinera en slingbil från Kina. Om företaget 

däremot använder egna transporter blir det genast svårare att hålla en hög 

frekvensnivå på transporterna utan en negativ miljöpåverkan. Vid egna 

transporter riskerar också bilarna att gå hem tomma. Med en kommunikation 

med sina leverantörer och kunder går det även att förhandla kring hur ofta 

leveranserna behöver ske. Det går alltså inte att säga kategoriskt att JIT går 

emot miljötänket. Bland företagen i studien finns en samstämmighet att JIT 

inte innebär ett nollager i praktiken utan att det är en skala som anpassas efter 

verksamheten. Det tillför ytterligare att JIT går att kombinera med transporter 

ur ett miljöperspektiv. 

 

Men jag tror att just-in-time och det här med lager det är den svåra delen av 

miljö. [F1] 

 

… man kan inte säga JIT går emot miljötänket. Då då tycker jag man tänker 

fel. Man kan inte säga det kategoriskt. Utan man måste ju, ska man köra JIT 

så måste byggs upp rätt förutsättningar …[F3] 

  

Det finns nog inga, det är inga motsatsförhållanden någonstans tror jag. Det 

är, har du ett bra leanarbete drar du ofta det ofta med sig att du får höja 

miljönivån också [F5]  

  

4.2.2. Ryckig produktion 

Ett påtagligt exempel där slöserier ökar markant, är vid en ryckig produktion. 

En ryckig produktion kan medföra att det krävs mer personal och mer övertid 

på grund av väntan. Det riskerar också att fler defekta produkter tillverkas och 

energianvändningen går upp. Framförallt elenergin, men det kan även vara olja 

och andra bränslen. Om det blir mycket störningar kan det behövas köpas in 

övertid från andra företag som också kan skapa fler transporter. 
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Jag kan tänka mig att ibland är det så att vi har väldigt lite lager, vi har jobbat 

för att få bort lager och då kan det skapa lite aktivitet inom produktion som 

gör ryckighet och det är aldrig bra ur miljösynpunkt. [F1] 

4.3. Drivkrafter till implementering 

För att svara på den tredje frågeställningen: Vilka är drivkrafterna bakom 

implementering av lean och miljöarbete inom företaget? har svaret delats upp på 

följande rubriker: Implementering, Intern drivkraft och Extern drivkraft. 

4.3.1. Implementering 

Företagen i denna studie har implementerat lean och miljöarbete vid olika 

tidpunkter. Miljö är något som vissa företag har arbetat med en längre period, 

sedan 70-talet när det började bli aktuellt. Inom andra företag har de följt de 

lagar och förordningar som var gällande men inte aktivt arbetat med miljö 

utöver lagkrav förrän de under perioden från sent 90-tal fram till tidigt 2010-

tal blev certifierade enligt ISO 14001. Alla företag utom två har implementerat 

lean först efter millennieskiftet. Graden av implementering skiljer sig kraftigt åt 

mellan företagen, från att endast visa på en ”leananda” till en implementering 

av lean som ett verksamhetskoncept eller en verksamhetsstrategi. Dock har 

inte alla företag arbetat grundligt och genomgående med lean sedan 

implementeringen; inom flera företag har arbetet med lean utvecklats i relation 

till att kunskapen om lean har ökat. 

 

Säg att vi har jobbat med det på ett strukturerat sätt sista 5 årena. Det är 

verkligen att vi ser från år till år att vi blir bättre, vi kallar det nog lean 

tidigare också men visste kanske inte riktigt vad vi gjorde. [F5] 

 

Det krävs engagemang och kunskap för att få lean att fungera och det har inte 

alltid varit fallet från början inom företagen. Då det inte finns någon klar 

definition vad lean innebär, finns det flera sätt att implementera på. Arbetet 

med lean har blivit anpassat efter företagens behov och förmåga. Det är i flera 

fall som TPS-huset har anammats och blivit grunden för arbetet. 

Bland företagen fanns det en stor skillnad i implementeringsgraden av lean. 

Inom det företag där lean hade lägst implementeringsgrad handlade det om att 

ha en ”leananda” och vissa verktyg användes, men ej mer än så. Det gick att se 

en skala mellan företagen från leananda till relativt nyimplementerat och hela 
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vägen upp till ett väl implementerat system där lean genomsyrar hela 

verksamheten både i praktiken och i mission och mål. 

 

Lean är jättetydlig i den mening att jag är genuint övertygad om att det har 

en väldigt stor effekt på långsiktig överlevnad och lönsamhet då det är 

grundmotivationen. [F4] 

 

Även gällande miljöarbete var det en blandad nivå av engagemang, från minsta 

nödvändiga till högt prioriterat område tillsammans med en stark känsla av 

samhällsansvar. Bland företagen hade vissa en stor miljöpåverkan och arbetade 

aktivt med att sänka den medan andra hade en liten påverkan på miljön, vilket 

medförde ett lägre engagemang. 

4.3.2. Intern drivkraft 

Genomgående bland företagen implementerades lean för att uppnå en 

effektivisering, göra besparingar, bli konkurrenskraftiga, värna om jobb och 

samhälle samt för att kunna behålla verksamheten i Sverige och den lokala 

platsen. Att arbeta med lean ansågs vara ett sätt att uppnå detta. 

 

Det finns mycket bra med lean gör det, optimera flöden få ner få ett bättre 

kassaflöde det är hitta problem på ett tidigare sätt. I den traditionella 

tillverkningen att man ska tillverka mycket stora serier och hela den biten nu 

bygger man ju ofta döljer man problemen där. Att du har hela tiden en 

massa annat du kan ta av till exempel överproduktion som det kallas i 

leantermer. [F2] 

 

Det fanns en varierande grad av intern drivkraft för att implementera ett 

miljöarbete. Variationen låg mellan en mycket stark drivkraft med interna 

miljöaktivister som haft ett genuint samhällsintresse ända ner till ett i princip 

icke-existerande internt intresse. Den starka interna drivkraften fanns 

framförallt i de större företagen, men inte helt uteslutande. Det var även inom 

de äldre företagen som den interna drivkraften var som starkast. 

4.3.3. Extern drivkraft 

Genomgående för företagen är att de följer de lagar och förordningar som 

finns gällande miljöarbete och miljöpåverkan. Detta är tvingande faktorer som 

inte kan prioriteras bort, oavsett intresset inom företaget. När lean 
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implementerades i slutet av 90-talet fanns det dock oklarheter kring vad lean 

innebär och varför det var bra. Lean ansågs vara det nya sättet att arbeta och 

beslutet att göra en implementering var delvis baserat på att flera utomstående 

aktörer frågade om just de arbetade med lean. 

I alla intervjuer uttrycktes det att certifiering enligt ISO-standarderna 14001 

och 9001 är ett måste i praktiken för att vara attraktiv för kunderna. Det kan 

också få företaget att framstå som seriöst, professionellt och 

konkurrenskraftigt. Trots att implementeringen av certifieringarna är helt 

frivillig fanns det en konsensus att detta ej är frivilligt i praktiken om företaget 

vill vara konkurrenskraftigt. Dessa kundkrav uppstår både inom 

försörjningskedjan och utanför på marknaden. Vissa företag har ytterligare 

certifieringar, ISO och andra, som är specifika för deras verksamhet. 

 

… kunden kräver ju miljö ISO 14001-certifiering … [F2] 

 

Startkostnaden för att implementera ISO 14001 ansågs hög och att det rent 

ekonomiskt är lättare för större företag att genomföra den investeringen än 

vad det är för mindre företag som inte har samma resurser. 

 

Vårat sätt att jobba med miljö är inte kostsamt i dag det är så inarbetat. När 

personalen vet från början vad som gäller så krävs det inte så mycket men 

däremot är det en hög startkostnad. Om man ska tänka på miljöcertifiering. 

[F3] 

 

Alla arbetar med miljö i någon mån, eftersom de åtminstone behöver följa de 

miljölagar och förordningar som finns. I miljöbalken (SFS 1998:899) finns de 

bestämmelser som styr klassificeringen av företag som har miljöfarlig 

verksamhet. Företagen i studien varierade mellan att inte vara berörda alls och 

den högsta nivån, det vill säga A-klassificering. 

4.4. Sammanfattning 

I empirin har det framkommit att personalen är en viktig del i 

synergiskapandet och att det krävs tydliga mål som motiverar till arbete. När 

det gäller avvägningar så har det varit delade meningar om JIT och transporter 

är ett område där avvägningar måste göras, antingen lean eller miljö. Överlag 

har det dock ansetts att så länge nollager är ett teoretiskt mål och ej ett 
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praktiskt så är det möjligt att kombinera lean och miljöarbete. Något som har 

påverkat drivkraften är integreringsgraden av lean och miljöarbete; den har 

skiljt sig åt mellan företag, vilket har fått en effekt på målen i den 

utsträckningen att de prioriteras olika i olika företag. Det område där 

synergieffekter har upplevts som mest är i samband med slöseri, men det har 

även upplevts inom investeringar och personal, vilket kommer diskuteras 

närmare i analysen. 
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5. Analys och diskussion 

 
De områden som redogjordes för i empirin kommer i detta kapitel att analyseras och 

diskuteras med samma sorts disposition som följer syftet och frågeställningarna. Analysen 

sker utifrån den redogjorda forskningen om lean och miljöarbete och det empiriska resultatet. 

Först analyseras och diskuteras de positiva effekterna som lean och miljöarbete har på 

varandra som sedan leder in i synergieffekter. Efter det analyseras och diskuteras områden 

där avvägningar har gjorts och synergieffekter ej kan uppstå. Därefter analyseras och 

diskuteras implementering utifrån ett institutionellt perspektiv. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och leder in slutsatskapitlet. 

 

5.1. Positiva effekter och synergier 

För att analysera och diskutera den första frågeställningen: Vilka positiva effekter 

upplevs det inom företag att lean och miljöarbete har på varandra? har svaret delats upp 

på följande rubriker: Slöseri och miljöslöseri, Personal och drivkraft, Mål samt 

Synergier. 

5.1.1. Slöseri och miljöslöseri 

Slöserier inom lean hos företagen definierades utifrån Ohnos (1988) sju typer 

och den åttonde av Liker (2009). Inom miljöområdet har slöserierna 

definierats inom ramen för det EPA (2007) och Hines (2009 refererad i 

Verrier et al. 2016) kategoriserade som slöseri. Som beskrivits i empirin har alla 

företag i studien arbetat med slöserier i någon grad, ofta med kopplingar till 

målen, både inom lean och miljö. Som exempel framgår av resultatet att 5S 

kan användas för att minska slöseri i samband med utrustning. Enligt Verrier 

et al. (2016) kan en gemensam implementering av lean och miljötänk eliminera 

slöseri inom båda områdena. De resultat som framkommit från intervjuerna 

tyder på att detta stämmer inom alla företagen. Genom att reducera slöserier 

inom lean får det en positiv inverkan på miljön och vice versa, exempelvis om 

mindre material behöver användas eller om färre defekter produceras innebär 

det en lägre energiförbrukning. 

Att arbeta med slöserier är en central del inom både lean och miljö. Det är det 

område där synergieffekter är som mest märkbara, vilket beror på att slöserier 

är lättare att kvantifiera och mäta än andra synergiskapande områden. 

Kategorin anställda och organisation kan användas som exempel, då Dües et 

al. (2013) benämnde det som ett synergiskapande område. Genom att 
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involvera personalen i både lean och miljöarbetet, och inte dela upp det på 

olika sektioner inom personalen, kan det skapa synergieffekter i verksamheten. 

Främst genom att personalen då har en bättre förståelse och kan se hur 

områdena påverkar varandra samt kan hitta lösningar som gynnar både lean 

och miljö. Det är dock svårt att mäta precis hur stor den faktiska 

synergieffekten är. Synergieffekter i samband med slöseri är lättare att 

kvantifiera och se den faktiska effekten av, då det går att mäta minskad 

energianvändning eller antal transporter, än exempelvis personalens 

förståelse.     

5.1.2. Personal och drivkraft 

Kritik mot lean har framförallt handlat om hur människorna behandlas i 

organisationen samt hur de avhumaniseras och endast ses som delar av 

produktionen (Mehri 2006). Resultaten visar på en exakt motsats till denna 

kritik. Det framgår i studiens resultat att anställda inom företaget anses väldigt 

viktiga och inte endast komponenter i maskineriet. Ytterligare visar empirin att 

inom alla företag ansågs det viktigt att de anställda har en säker arbetsplats där 

de kan utvecklas, trivas och har möjlighet att påverka och lyfta sina idéer. 

Resultatet bekräftar däremot vad Hines et al. (2004) menar, att om arbetarnas 

innovation, idéer och kompetens inte värdesätts har företag missförstått vad 

lean innebär. 

I empirin beskrivs hur det är viktigt med målnedbrytning och en visualisering 

av målen för att hålla personalen motiverad. Att arbeta med mätbara mål, 

visualisering och känna ett värde i det jobb som genomförs ligger i linje med 

var Liker (2004) beskriver som centrala delar inom lean när det är människor 

som diskuteras. Att kunna se resultaten av det arbete som utförs är en 

drivande faktor som kan skapa deltagande och stolthet för arbetet. Ytterligare 

bekräftar resultaten att det krävs en företagskultur som tillåter och använder 

personalens förslag.   

Dües et al. (2013) beskriver att det krävs motiverad personal för att få 

synergieffekter. Genomgående har detta även framgått i resultatet. Om 

personalen har kunskap och har drivkraften kommer det skapa förutsättningar 

för att synergier ska uppstå. Som Bergmiller och McCright (2013) beskriver 

finns det inte oändligt med humankapital. Därav är det viktigt att fokusera på 

områden som ger mest effekt inom lean och miljö. Resultaten visar dock att 

det kan vara svårt för företag att veta vilka dessa områden är, och gör det svårt 

att arbeta med i praktiken.   
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5.1.3. Mål 

Majoriteten av målen som satts upp av företagen inom lean har en direkt 

koppling till de sju slöserierna som Ohno (1988) beskrev. Mål såsom kvalitet, 

effektivitet, besparingar, anläggningsutnyttjande, ledtider och buffertnivåer är 

direkt kopplade till företagens förmåga att minska sina slöserier. Målen som 

företagen beskrivit ligger i linje med leanfilosofins övergripande mål om 

högsta kvalitet, lägsta kostnader och kortaste ledtiderna. Ett väsentligt mål som 

diskuterades är personalens engagemang och drivkraft. Tillvaratagandet av 

personalens kreativitet beskrivs som det åttonde slöseriet inom lean av Liker 

(2009). Visualisering och nedbrytning av mål ansågs vara en viktig del inom 

det dagliga arbetet för att personal skulle kunna greppa målen och se hur deras 

eget arbete hjälpte till att påverka. Genom visualisering av målen kan 

personalens motivation höjas. Dües et al. (2013) behandlade hur 

ansvarsfördelning med få hierarkiska nivåer motiverar anställda att arbeta med 

lean. Att bryta ner mål till individuella avdelningar och arbetsgrupper är i 

praktiken det som Dües et al. (2013) syftar på; alla ska arbeta med målen men 

på olika sätt. Målnedbrytning till olika avdelningar och arbetsgrupper blir ett 

naturligt sätt att involvera alla i förbättringsarbetet och uppmuntrar till 

innovation. 

Målen med miljöarbetet var också starkt kopplade till slöserier, närmare 

bestämt slöserierna som EPA (2007) och Peter Hines (2009 refererad i Verrier 

et al. 2016) beskrev. Minskat avfall, energianvändning, transporter, kemikalier, 

olja och vatten var det som ansågs vara det viktigaste bland miljöslöserierna att 

påverka. Alla företag diskuterade att minska sin energianvändning och de 

åtgärder de vidtagit för att uppnå detta, allt från att stänga av lampor och 

utrustning till att investera i energisnålare maskiner. Att minska 

energianvändningen kan inte enbart klassificeras som ett miljömål; det 

korrelerar även med de mål som berör besparingar inom arbetet med lean. 

Minskad användning av energi innebär att kostnaderna minskar. Även om det 

går att observera målen separat är de integrerade med varandra. Integreringen 

av mål och arbetet i sin helhet framgick vara centralt under intervjuerna. Som 

Peter Hines (2009 refererad i Verrier et al. 2016) beskrev är slöserierna inom 

lean och miljö olika men målet detsamma, det vill säga att öka effektiviteten 

och produktiviteten. 
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Delaktighet och att få alla i företaget att arbeta mot samma mål är 

grundläggande för att uppnå målen. En integrering av lean- och miljömål 

betyder att de ligger i linje med varandra och att jobba mot ett mål skadar inte 

ett annat. Den största skillnaden mellan företagen angående deras mål var hur 

integrerade de var med varandra. Det kan exemplifieras med ett miljömål på 

att minska energiförbrukning och ett mål inom lean att producera x antal fler 

produkter. Om det produceras mer kommer energiförbrukningen öka; målen 

står då i motsats till varandra. Miljömålen måste vara kopplade till något annat 

än total energiförbrukning, exempelvis energi per producerad produkt; målen 

ligger då i linje med varandra. Denna integrering av mål är viktig för att driva 

både lean och miljöarbetet framåt samt för att kunna se synergieffekter. 

Mätning av mål och måluppfyllelse är ett sätt att kunna identifiera synergier. 

5.1.4.  Synergieffekter 

Utifrån de positiva effekterna gick det att tolka och se att de synergieffekter 

som respondenterna upplevde i sina verksamheter var relaterade till slöseri, 

investeringar och personal, vilket faller in i två av sex områden identifierade av 

Dües et al. (2013) där synergier kan skapas. Allt arbete kring slöseri faller in i 

det område Dües et al. (2013) kallar slöseri och slöserireducerande tekniker, 

som var den första kategorin där synergieffekterna hittades. Arbetet med 

slöseri inom lean och miljö gjorde det möjligt att minska användningen av 

energi och kemikalier samt mängden avfall samtidigt som färre defekter 

producerades och mindre material behövdes i tillverkningen.  

Investeringar var det andra området som upplevdes skapa synergieffekter. Då 

både lean och miljöaspekter togs i beaktande vid nya investeringar såsom 

inköp av eldrivna truckar så minskade kostnader och miljöpåverkan. Det 

bekräftas av Bergmiller och McCright (2009), som säger: att gå från gamla 

miljöfarliga produkter och maskiner till ett mer miljövänligt sätt att producera 

ger en positiv effekt på både miljön och kostnaderna. Detta kan också uppnås 

genom att exempelvis använda återanvändningsbart material och 

avfallssortering. Det kan kategoriseras som en slöserireducerande teknik 

utifrån det Dües et al. (2013) har hittat.   

Personal var det tredje området där synergieffekter har upplevts. Genom att 

personalen är involverad i både lean och miljöarbetet får de ett 

helhetsperspektiv som gör det möjligt att fokusera på förbättringsarbete som 

leder till synergieffekter. Mollenkopf et al. (2010) anser att både chefer och 

anställda måste arbeta med båda områdena för att implementeringen ska 
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fungera och synergieffekter uppnås. Dües et al. (2013) beskrev också 

personalen som en viktig del av synergiskapande och kategoriserar det som 

området anställda och organisation.  

Synergieffekter har upplevts finnas i relation till slöseri, investeringar och 

personal, vilket täcker total två av de sex områdena som Dües et al. (2013) 

identifierat. De återstående fyra som inte har kunnat urskiljas från intervjuerna 

är ledtid, relationer inom försörjningskedjan, servicenivå, samt verktyg och 

metoder som lean och miljö delar. Det går dock inte att säga att det inte finns 

synergieffekter inom till exempel ledtid i företagen då denna uppsats endast 

undersökt upplevda synergieffekter. Det kan finnas synergier som ingen hittat, 

reflekterat över eller kunnat se, då sambandet mellan lean- och miljöarbetet 

inte alltid är helt tydligt. När integreringsgraden av lean och miljö är hög kan 

det vara svårt att säga exakt hur de påverkar varandra, för leanarbetet är grönt 

och miljöarbetet är lean. Slöseri har varit en central del i synergiskapandet då 

alla upplevda synergieffekter har berört slöseri på ett eller annat sätt. Det har 

även haft en stark koppling till målen då det inom alla undersökta företag har 

funnits mål att reducera slöserier. 

Bland de synergieffekter som Dües et al. (2013) fann beskrevs ovan att två av 

dessa återfanns i denna studie. De övriga fyra områdena som Dües et al. 

(2013) beskrev visar resultaten på positiva effekter, dock är det oklart om 

dessa kan klassificeras som synergieffekter. Utifrån empirin har det varit 

möjligt att se positiva miljöeffekter av att arbeta med lean och vice versa. Inom 

flera områden, såsom transporter och i samband med målformulering, kan 

dessa positiva effekter påvisas. Trots det går det inte att säkert beskriva dem 

som synergieffekter. 

5.2.   Avvägningar 

För att analysera och diskutera den andra frågeställningen: Upplevs det inom 

företag att det finns delar av lean och miljöarbete som motverkar varandra 

eller inte kan ge en synergieffekt? har svaret delats upp på rubrikerna: JIT och 

Ryckig produktion. 

5.2.1.   JIT 

Resultaten visar på att transporter är en central del inom försörjningskedjan 

gällande miljöpåverkan. Flera företag använder sig av slingbilar i stället för 

egna lastbilar. Detta för att reducera slöseri som kan uppstå då egna lastbilar 

går hem tomma. Inom en lean försörjningskedja ska alla aktiviteter som inte 
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tillför värde för kunden elimineras (Mollenkopf et al. 2010). Kostnaderna och 

miljöpåverkan av utsläpp kan minskas genom att använda transportföretag i 

stället för att ha egna lastbilar och förare. Mollenkopf et al. (2010) beskriver att 

aktiviteter som inte tillför värde till den slutliga kunden kan elimineras med 

användning av leanstrategier i försörjningskedjan. Det syftar då till de slöserier 

inom försörjningskedjan som Mollenkopf et al. (2010) benämner som tid, 

arbete, utrustning, plats och lagerhållning. Slöserierna är kopplade till 

leverantörer och transporter samt konceptet JIT som diskuterades av 

respondenterna.   

Resultaten bekräftar i viss utsträckning att det kan innebära en konflikt att 

kombinera JIT med miljömål på grund av ökade mängden transporter (Dües 

et al. 2013; Campos & Vazquez-Brust 2016). Men å andra sidan pekar 

resultaten framförallt på att det inte behöver finnas en konflikt om det finns 

planering kring hur logistik och transporter koordineras, exempelvis genom att 

förhandla med kunder och leverantörer om leveransfrekvenser. I viss 

utsträckning pekar resultaten dock på att för att detta ska vara applicerbart i 

praktiken behöver det finnas förutsättningar för det rent geografiskt. Ett 

tydligt exempel inom Värmland är att DHL har en slingbil som företagen kan 

skicka sina leveranser med och använda för att beställa. Bilen går samma 

sträcka varje dag oavsett om det specifika företaget använder den eller ej, vilket 

respondenterna har pekat på innebär att det inte blir en ytterligare 

miljöpåverkan att använda fler transporter. Detta bekräftas av Dües et al. 

(2013), som anser att samordnade transporter bland företag inom samma 

geografiska område är ett sätt att reducera transporter och därmed 

miljöpåverkan. Resultaten utvidgar detta något då det upplevs att en 

samordning inte endast innebär en viss reducering utan att det inte behöver 

vara en avvägning alls, i motsats till det Dües et al. (2013) beskrev.  

De delade meningarna i resultatet kan delvis förklaras av vilken syn 

respondenterna haft på JIT. De som såg JIT som en skala där nollager inte 

finns i praktiken, och inte heller eftersträvas, hade lättare att uttrycka att det 

inte behöver innebära en avvägning. Beroende på hur arbetet sker kring 

transporter och JIT, hur JIT används och vilka geografiska förutsättningar 

som finns behöver det inte innebära en avvägning. Det behöver inte 

kategoriskt vara ett problem men innebär inte heller att det automatiskt finns 

en synergieffekt. 
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5.2.2. Ryckig produktion 

Ytterligare en aspekt av avvägningar är en ryckig produktion och dålig 

planering. Det är inte i sig självt en av Ohnos (1988) slöserier men skapar 

däremot flera slöserier inom produktionen. Effekten av det blir att personalen 

riskerar jobba övertid, energiförbrukningen stiger och fler transporter kan 

behövas för att möta produktionens materialbehov. Dües et al. (2013) 

diskuterade transporter i samband med JIT som ett område där lean och 

miljöarbete ej är kompatibelt. Här kan även ryckig produktion räknas in, då det 

kan ha samma negativa effekter på miljön som Dües et al. (2013) beskriver 

samt att det motverkar synergieffekter på ett liknande sätt. 

5.3.  Drivkrafter till implementering 

I avsnittet Implementering förs en diskussion och analys kring den tredje 

frågeställningen: Vilka är drivkrafterna bakom implementering av lean och miljöarbete 

inom företaget?  

5.3.1.   Implementering 

Implementering av lean i de intervjuade företagen har skett från sent 90-tal till 

runt 2008, men det innebär inte att arbetet var grundligt eller genomgående vid 

implementeringen. I början fanns det en förvirring gällande implementeringen 

av lean, vilket stämmer överens med vad Pettersen (2009) beskrev då det på 

slutet av 90-talet rådde oenigheter om vad som ingick i arbetet med lean. 

Anledningen till att lean implementerades trots liten kunskap om hur arbetet 

skulle se ut berodde delvis på externa faktorer, såsom att företag tillfrågades 

om de var ”lean”, eftersom det var en uppåtgående trend att implementera 

lean. Ytterligare fanns en förhoppning att användandet av lean skulle 

effektivisera verksamheten. Det kan kopplas till den institutionella teorin där 

Eriksson-Zetterquist (2009) beskrev hur företag påverkas av externa faktorer. 

Det är mimetisk och normativ isomorfism som behandlar förändring som sker 

på grund av osäkerhet eller påverkan från exempelvis professioner. Den 

normativa isomorfismen blir uttrycklig i fallet då andra företag visat 

påtryckningar om användandet av lean, då allt fler använde det och som 

konsekvens skapat en norm. Ur en mimetisk aspekt kan det beskrivas som att 

det finns en osäkerhet kring arbetet med lean: vad det är samt hur arbetet 

kring lean sker. Då andra företag valt att implementera lean fanns valet att göra 

som de andra eller riskera att bli mindre konkurrenskraftig. 
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Miljöarbete har som tidigare nämnts implementerats från 70-talet och framåt i 

de undersökta företagen. Drivkraften för att arbeta med miljö har skiljt sig åt 

mellan företagen och det ligger i linje med det som Kumar et al. (2012) har 

hittat. Det handlar om intern påverkan i form av personer inom företaget som 

driver miljöarbetet eller externa faktorer med påtryckningar från kunder och 

lagstiftare samt ett behov av att vara konkurrenskraftig. Utifrån ett 

institutionellt perspektiv är implementeringen av miljöarbetet mer i linje med 

vad Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver som tvingande isomorfism, då det 

ofta är lagkrav som driver miljöarbetet. Ytterligare diskuterade DiMaggio och 

Powell (1983) om att företag blir mer homogena i sin struktur och produktion, 

vilket även gäller arbetet med lean då professionerna driver förändringen. 

Alla företag i studien var certifierade enligt ISO 9001 och 14001 då det 

upplevdes vara en nödvändighet för att vara attraktiv mot kunder och 

konkurrenskraftig på marknaden. Puvanasvaran et al. (2014) kritiserar det 

faktum att ISO 14001 är en frivillig standard och anser att det påverkar dess 

effektivitet och användning negativt. Även om det är korrekt i teorin så har 

empirin visat på att det i praktiken är en nödvändighet att ha ISO 14001 för att 

kunna ses som ett seriöst företag som arbetar med miljö.  

Hur länge ett företag har arbetat med lean och miljö kan ge en effekt på 

upplevda synergieffekter. Om implementeringen skett nära i tiden, exempelvis 

för ett år sedan, finns risken att synergieffekterna som följd av 

implementeringen ännu ej framträtt, vilket innebär att det är svårt att se 

påverkan och samband. Motsatsvis, om lean och miljöarbetet varit integrerade 

i flera decennier uppstår däremot risken att det är svårt att se påverkan och 

samband. Eftersom produktionen då ses som en integrerad helhet mer än 

individuella delar som mäts separat. Alla företag är olika med det bör finnas ett 

tidsspann efter implementeringsfasen som är optimalt för att kunna se 

synergieffekter med arbetet. I empirin beskrivs att den interna drivkraften för 

miljöarbete var överlag starkare i de större företagen. Det kan bero på att de 

har fler anställda och att det därför är en större sannolikhet att det finns 

miljökämpar inom företagen. Ytterligare kan det bero på att större företag har 

en större miljöpåverkan; som följd ökar sannolikt motivationen till att finna 

ytterligare metoder för att minska effekterna på miljön. 
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5.4. Sammanfattning 

Synergierna kan identifieras inom de två kategorierna ’slöseri- och 

slöserireducerande tekniker’ samt ’anställda- och organisation’. De övriga fyra 

kategorierna, ’ledtid’, ’relationer inom försörjningskedjan’, ’servicenivå’ och 

’delade metoder och verktyg’, gick det inte med säkerhet att säga att det fanns 

synergieffekter inom. Däremot var det tydligt att dessa områden visade på 

positiva effekter av att jobba med lean och miljö. Det område som visade 

störst risk för avvägningar var transporter. Det påverkades dock av geografiska 

förutsättningar och inställningen till hur transporterna bör skötas. Viljan och 

inställningen till miljöarbetet har haft stor påverkan vilken effekt som har 

upplevts inom företaget. Hur väl arbetet är integrerat har även påverkat 

drivkraften. Både mimetisk och tvingande isomorfism kan anses vara 

påverkande faktorer för hur företag har implementerat och arbetat med lean, 

mimetisk i större omfattning gällande lean och tvingande i samband med 

miljöarbete. 
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6. Slutsats 

 
Detta kapitel inleds med att presentera de viktigaste slutsatserna som besvarar studiens 

frågeställning och syfte. Därefter tas oväntade aspekter och praktiska implikationer upp följt 

av uppsatsens kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas med att beskriva uppsatsens begränsningar 

samt genom att ge rekommendationer för fortsatt forskning. 

 

6.1. Viktigaste konklusionerna 

Under intervjuerna har det diskuterats hur lean påverkar miljöarbetet och hur 

miljöarbetet påverkar lean. Det har ofta gått att se positiva effekter av att jobba 

med det ena eller det andra. Det har dock inte varit lika enkelt att avgöra vad 

som upplevts varit en synergieffekt eller endast en positiv påverkan. Det kan 

dock konstateras att synergieffekter upplevs i samband med slöseri, 

investeringar och personal. Alla synergier har inte upplevts inom alla företag 

och i olika utsträckning, investeringar och personal är ett sådant exempel. 

Dock kan det konstateras att alla företag upplevt någon form av synergieffekt i 

samband med slöserireduktion, närmare bestämt i arbete med att reducera 

slöserier. Studien har kunnat bekräfta till viss del att de synergieffekter som 

beskrivits i litteraturen också har upplevts inom företagen, resultatet har dock 

inte visat på nya synergieffekter som ej tidigare beskrivits. 

Avvägningar mellan lean och miljöarbete är ett annat område som diskuterats, 

framför allt i relation till JIT och transporter. Resultatet visar att det ej går att 

kategoriskt säga att det är en avvägning mellan lean och miljöarbete. I teorin 

framgår det att JIT ökar antalet transporter, vilket bidrar till ökade utsläpp med 

negativ miljöpåverkan, men i praktiken så ansågs det vara mer komplicerat. 

Kreativa logistiklösningar och geografiska förutsättningar var faktorer som 

påverkade hur avvägningar upplevs. Där det fanns god tillgång till transporter i 

form av exempelvis slingbilar ansågs avvägningar ej nödvändiga. Om så ej var 

fallet kunde det upplevas att det var avvägningar mellan lean och miljöarbete 

då JIT skulle betyda fler transporter. 

Implementering av lean och miljöarbete har skett av olika anledningar, både 

interna och externa drivkrafter har legat som grund. Utifrån ett institutionellt 

perspektiv har implementeringen av lean framförallt skett utifrån en mimetisk 

eller normativ påverkan. Miljöarbetet har dock varit mer tvingande i form av 

lagkrav där miljöåtgärder har behövt vidtas för att följa lagen. Den interna 

drivkraften inom lean har varit möjligheten till effektivisering och besparingar. 
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Gällande miljö har graden av intern drivkraft varierat från i princip icke-

existerande till mycket påtaglig, i de fallen där drivkraften har varit hög har 

synergieffekterna upplevts mer tydligt. För att synergieffekter ska bli mer 

märkbara inom områden utöver slöseri underlättar det att ha en intern 

drivkraft att arbeta med miljö utöver minimikraven eller lagkraven. 

6.2. Oväntade aspekter och praktiska implikationer 

Oväntade aspekter inom studien har inkluderat hur stort fokus som låg på 

människorna i organisationen. När studien startades fanns en förutfattad 

mening att fokus skulle hamna på mer tekniska metoder än den mänskliga 

aspekten. Ytterligare var det oväntat i vilken utsträckning lagkrav och 

regleringar påverkade miljöarbetet trots att endast produktionsföretag 

undersökts, samt hur det skapade olika förutsättningar beroende på vilken 

sorts verksamhet som bedrevs. Det var även oväntat att avvägningar mellan 

lean och miljöarbete knappt upplevts och då endast mellan JIT och 

transporter. 

Konfirmeringsbias innebär att en person omedvetet uppmärksammar den 

information som bekräftar de uppfattningar som hen redan har (Passer et al. 

2009). Det är svårt att avgöra om de som anser att miljöarbete är viktigt, samt 

tror sig vara duktiga på det, tydligare ser synergieffekter eftersom det finns ett 

intresse i att se dem. Motsatsvis kan de som inte anser det viktigt ej se dessa 

effekter; om de inte tror att det är viktigt kommer de inte heller att tro att det 

finns några effekter. Som konsekvens kommer de inte heller se de faktiska 

effekter som kan finnas. Det går dock inte att avgöra hur stor denna effekt 

varit på resultatet. Trots det är det rimligt att förutsätta att effekten finns, då 

det är människors upplevelser som undersökts.  

Området mellan synergieffekt och avvägning kan ses som en gråzon, där det är 

otydligt om effekterna som upplevs är faktiska synergier eller endast positiva 

effekter. Att området kan anses otydligt blir ytterligare förstärkt då det är 

upplevelserna som undersökts och inte faktiska effekter som mäts. Att endast 

få avvägningar funnits i studien kan bero på konfirmeringsbias hos 

respondenterna; det kan finnas fler problem i praktiken. Det som 

respondenterna upplevt är subjektivt sant för dem men är kanske inte 

objektivt sant. 
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Utifrån de sex företag som deltagit i studien har det kunnat observeras att om 

det finns ett internt intresse inom företaget, bland personal, ledning eller båda, 

har resultatet tydligare visat på synergieffekter. Storleken på de deltagande 

företagen varierade i stor grad, från under 100 anställda till uppemot 1000, och 

det framgick av empirin att ju större företaget var desto mer ansåg de att deras 

arbete påverkar miljön och effekterna var synliga. Detta kan delvis bero på att 

storleken naturligt gör att de har en större miljöpåverkan. Större företag har 

även oftast mer resurser, vilket innebär att de har större möjligheter att göra 

investeringar i miljöarbete, då framförallt utöver det som krävs enligt lagar och 

regleringar. Beroende på hur stor miljöpåverkan företagen haft har de även 

sett synergieffekter i olika grad. De företag som haft en större miljöpåverkan 

har sett en större effekt. 

6.3. Kunskapsbidrag 

Drivkraften till att arbeta med lean har varit mer koherent mellan företagen än 

för arbete med miljö. Det har handlat om mimetisk och normativ isomorfism 

vid valet att arbeta med lean och mer tvingande isomorfism vid miljöarbete. 

Drivkraften inom miljöarbetet var även mer spridd mellan företagen. Det var 

en skala mellan intern och extern drivkraft som drev arbetet, i vissa fall båda 

delarna. Vid en mer tydlig intern drivkraft ansågs det lättare att finna 

synergieffekter då personalen var aktiv i både lean och miljöarbetet.          

JIT har tidigare ansetts skapa en avvägning mellan lean och miljöarbete (Dües 

et al. 2013; Campos & Vazquez-Brust 2016) men utifrån resultatet går det ej 

att kategoriskt säga att så är fallet i praktiken. 

6.4. Studiens begränsningar 

Då denna studie har fokuserat på upplevelser innebär det en svårighet i att 

avgöra om dessa upplevelser stämmer överens med siffrorna. För att 

ytterligare styrka de synergieffekter som uppstår behövs mer konkret mätning. 

Till exempel skulle personalens påverkan kunna undersökas genom att jämföra 

olika avdelningar eller grupper för att mer konkret se hur personal bidrar till 

synergieffekter. Detta var inte möjligt i denna studie på grund av 

begränsningar i tid och resurser. 

Resultatet från denna studie kan inte anses vara representativt och 

generaliserbart för hela produktionsindustrin, då endast sex företag har 

undersökts och alla finns inom samma geografiska område, Värmland.  
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I denna studie låg fokus på produktionen och arbetet kring detta inom de 

undersökta företagen. Då transporter har varit en stor del av miljöpåverkan 

kan det vara möjligt att det finns synergieffekter inom försörjningskedjan som 

kan tydliggöras om hela kedjan är i fokus och inte endast ett företag.  

6.5. Förslag till framtida forskning 

Då det framkom att transporter är en betydande del av företagens 

miljöpåverkan finns det ett behov att ytterligare undersöka möjliga 

synergieffekter inom försörjningskedjan. Försörjningskedjan var ej en central 

del av denna studie, vilket leder till att anta att resultatet har luckor i detta 

område. Det kan finnas ett intresse att undersöka hela försörjningskedjan, 

alternativt att fokusera på endast transporter. 

Det kan även finnas ett intresse att inkorporera hela hållbarhetsperspektivet, 

då miljö endast är en av tre delar. Då resultaten i denna studie visar på att den 

mänskliga faktorn kan vara avgörande för att synergier skapas är det ytterligare 

ett skäl att utvidga perspektivet. Verrier et al. (2016) påpekar även att det finns 

en brist på forskning om människor inom hållbarhet och lean. 
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Bilagor 

Kontaktbrev 

Förfrågan om intervjuer till studentuppsats vid Karlstads universitet 
  
Hej!  
Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på D-nivå inom 
Civilekonomprogrammet vid Karlstad universitet med inriktning Redovisning 
och Styrning. Till vår uppsats söker vi personer för intervjuer. 
  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag inom produktion och 
tillverkning upplever att lean- och miljöarbete kan skapa synergieffekter inom 
verksamheten. Uppsatsen kommer vara kvalitativ och målet är att se om de 
synergieffekter som forskningen påstår existerar i teorin även upplevs hos 
företag i praktiken. Intervjuerna är riktade mot ansvariga (alternativt kunniga) 
för miljö- och/eller leanarbete och beräknas ta 30 - 60 minuter vardera, och 
kan ske på tid och plats som respondenten väljer. Om det är möjligt önskar vi 
intervjua en person inom vardera område, men det kan även vara samma 
person.  
Alla respondenter är givetvis anonyma, deltagande är frivilligt och 
respondenten får alltid avbryta. Informationen som samlas in under 
intervjuerna kommer endast att användas till denna uppsats och enbart vi och 
vår handledare har tillgång till datan.  
  
Vi svarar gärna på alla frågor ni kan tänkas ha. 
  
  



66 

Intervjuguide 1, lean: 

 

Allmänna bakgrundsfrågor 

1) Vad är din roll inom företaget? (arbetsuppgifter) 

2) Hur länge har du arbetat inom företaget? 

a. Specifikt med lean/miljö/nuvarande arbetsuppgifter 

3) Hur länge har du arbetat med lean/miljö? 

 

Frågor om lean  

4) När började ni jobba med lean inom företaget? 

5) Varför arbetar ni utifrån lean och inte ett annat styrsystem? (ex BSC) 

6) Finns det ett mål ni arbetar mot gällande lean? (ex kortare 

produktionstid, färre fel) 

a. Hur arbetar ni mot målet? 

7) Vilka certifieringar inom kvalitet har ni? (ISO, annat) 

a. Hur arbetar ni med de/den? 

b. Hur ser uppföljningen ut?  

8) Vilka verktyg inom lean använder ni? (TQM, Six Sigma, VSM etc.) 

a. Hur används de? När? 

9) Hur ser ansvarsfördelningen ut inom företaget gällande lean, 

exempelvis över olika nivåer? 

10) Anser du att det går att se en positiv miljöpåverkan som effekt av lean? 

11) Upplever du att gemensamt arbeta med lean och miljöarbete skapar en 

synergieffekt/ytterligare värde inom företaget? (Minska waste/slöseri, 

anställda, ledtid) 

12) Upplever du att det inom företag finns delar av lean och miljöarbete 

som inte kan generera en synergieffekt? (Där de är motsatser och 

avvägningar måste göras, ex transport och JIT) 

13) Finns det något mer du vill berätta eller som du tycker vi har glömt att 

fråga om? 
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Intervjuguide 2, miljö: 

 

Allmänna bakgrundsfrågor 

1) Vad är din roll inom företaget? (arbetsuppgifter) 

2) Hur länge har du arbetat inom företaget? 

a. Specifikt med lean/miljö/nuvarande arbetsuppgifter 

3) Hur länge har du arbetat med lean/miljö? 

 

Frågor om miljö 

4) När började ni inom företaget att arbeta med miljöfrågor? 

5) Vilka aspekter var väsentliga i beslutet att börja arbeta med miljöfrågor? 

(Kunder, intressenter, lagar, intern motivation)  

6) Finns det ett mål ni arbetar mot gällande miljö? 

a. Hur arbetar ni mot målet? 

7) Vilka certifieringar inom miljö har ni? (ISO, annat) 

a. Hur arbetar ni de/den? 

b. Hur ser uppföljningen ut? 

8) Vilka verktyg inom miljöarbete använder ni? (LCA, TQEM, GVSM 

etc) 

a. Hur används de? 

9) Hur ser ansvarsfördelningen ut inom företaget gällande miljöarbete, 

exempelvis över olika nivåer? 

10) Vilka miljöåtgärder(effekter) är mest märkbara inom 

produktionsprocessen? 

11) Tror du att gemensamt arbeta med lean och miljöarbete skapar en 

synergieffekt/ytterligare värde inom företaget? (Minska waste/slöseri, 

anställda, ledtid) 

12) Upplever du att det inom företag finns delar av lean och miljöarbete 

som inte kan generera en synergieffekt? (Där de är motsatser och 

avvägningar måste göras, ex transport och JIT) 

13) Finns det något mer du vill berätta eller som du tycker vi har glömt att 

fråga om? 
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Intervjuguide 3, kombinerad: 

 

Allmänna bakgrundsfrågor 

1) Vad är er roll inom företaget? (arbetsuppgifter) 

2) Hur länge har ni arbetat inom företaget? 

a. Specifikt med lean/miljö/nuvarande arbetsuppgifter 

3) Hur länge har ni arbetat med lean/miljö? 

 

Frågor både lean och miljö 

4) När började ni jobbat med lean respektive miljö inom företaget? 

5) Vad var motivationen till att arbeta med lean respektive miljö? 

6) Finns det ett mål ni arbetar mot gällande lean och miljö? 

a. Hur arbetar ni mot målet? 

7) Vilka certifieringar inom lean och miljö har ni? (ISO, annat) 

a. Hur arbetar ni med de/den? 

b. (Hur ser uppföljningen ut?) 

8) Vilka verktyg inom lean använder ni? (ex. Kanban, JIT, VSM etc.) 

a. Hur används de? När? 

9) Vilka verktyg inom miljöarbete använder ni? (ex. LCA, TQEM, GVSM 

etc) 

a. Hur används de? 

10) Anser ni att det går att se en positiv miljöpåverkan som effekt av lean? 

11) Vilka miljöåtgärder(effekter) är mest märkbara inom 

produktionsprocessen? (I motsats till fråga 10). 

12) Hur ser ansvarsfördelningen ut inom företaget gällande 

lean/miljöarbete exempelvis över olika nivåer? 

13) Upplever ni att gemensamt arbeta med lean och miljöarbete skapar en 

synergieffekt/ytterligare värde inom företaget? (Minska waste/slöseri, 

anställda, ledtid) 

14) Upplever ni att det inom företag finns delar av lean och miljöarbete 

som inte kan generera en synergieffekt? (Där de är motsatser och 

avvägningar måste göras, ex transport och JIT) 

Finns det något mer ni vill berätta eller som ni tycker vi har glömt att fråga 
om? 
  





 

  


