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Sammanfattning 
 
Följande rapport är resultatet av det examensarbete som utförts våren 2011 inom innovativ 
produktion/logistik vid Mälardalens Högskola. Examensarbete behandlar ämnet 
Green Production med fokus på skillnader mellan ett produktionssystem som bygger på 
Lean Production och ett som bygger på Green Production. Områden som berörs i rapporten är 
de verktyg som används i de olika produktionssystemen, hur arbetet med miljöförbättrande 
åtgärder kan se ut i praktiken samt vilka svårigheter som finns vid arbete med miljöförbättrande 
åtgärder i ett företag. Examensarbetet består av en litteraturstudie där aktuell litteratur studerats 
inom området samt en intervjustudie som genomförts med insatta inom miljöfrågor kopplat till 
produktion samt operatörer. 
 
Bakgrunden till examensarbetet grundar sig i att världen står inför en framtid där många utav 
de råmaterial som används idag vid produktion inte kommer att kunna nyttjas i framtiden. 
Detta i kombination med de miljöproblem som människan åsamkat, har bidragit till att många 
företag insett att miljöaspekter måste vara i åtanke genom hela produktionsprocessen. 
 
Den uppfattning som erhållits genom intervjustudierna är att det är viktigt för ett företag att 
visa att de arbetar med miljöförbättrande åtgärder. Detta brukar oftast genomföras genom att 
företag arbetar utefter olika standarder och miljömål, till exempel ISO 14000. Nackdelen med 
denna typ av miljöarbete är att företag tenderar till att fastställa olika miljömål på en relativt låg 
nivå. Detta innebär att företag som utger sig för att arbeta miljötillvänt kanske inte gör det i 
slutändan. Slutsatsen utav detta är att många företag i många fall kan tycka att det är viktigt att 
visa att de arbetar med miljötillvända åtgärder, men kanske inte är villiga att investera i de 
insatser som krävs för att till fullo bli miljömässigt korrekta. 
 
Utifrån den litteraturstudie och intervjustudie som utförts i examensarbetet har det kunnat 
konstateras att Green Production är en relativt ung produktionsfilosofi med ett ostrukturerat 
arbetssätt i jämförelse med Lean Production. På grund utav detta har det uttryckts att företag i 
viss mån utformat sina egna metoder och egna verktyg för att bedriva ett miljöarbete. De mest 
markanta skillnaderna som upptäckts genom studierna för examensarbetet har varit att Lean 
Production till störst del fokuserar på själva produktionsprocessen, medan Green Production 
till större del fokuserar på in och utloppet i processen samt har i större mån ett 
livscykelperspektiv på produktionen. Insatta på området uttrycker att det finns vissa svårigheter 
i arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Dessa svårigheter är kopplade till ekonomiaspekter i 
företag, okunskap inom ämnet samt att uppfattningen är att de miljömässiga fördelar som 
erhålls genom Lean Production är tillräckliga. Dessa aspekter medför att många företag agerar 
passivt inom området. För att avhjälpa detta krävs det att företag erhåller utbildning inom 
området, så att de inser vikten av ett miljötillvänt arbetssätt samt vilka fördelar som kan 
erhållas genom ett produktionssystem som bygger på Green. Det kan även vara en fördel om de 
miljöledningssystem samt lagar som existerar idag vore striktare och ställde krav på i vilken 
mån som miljömål skall uppnås. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Abstract 
 
The following report is the result of the thesis conducted during spring 2011, within the field of 
innovative production / logistics at Mälardalen University. The thesis deals with the subject 
Green Production with focus on the differences between a production system based on 
Lean Production and one based on Green Production. Tools used in various production 
systems, how the process of environmental improvement might look like in reality and the 
difficulties that exist when working with environmental improvement in a company is also 
subjects dealt with in the thesis. The thesis consists of a literature study in which current 
literature has been studied within the field as well as an interview study conducted with people 
active within production and environmental questions. 
 
The background to the thesis is based on the fact that the world is facing a future where many 
of the raw materials currently used in production will not be available. This, combined with the 
environmental problems caused by man, has made many companies aware of the fact that 
environmental aspects must be borne in mind throughout the production process. 
 
The understanding obtained from the interview study is that it is important for a company to 
show that they are working with different environmental concerns. This is usually done through 
different standards and environmental goals, such as ISO 14000. The disadvantage of this type 
of environmental work is that companies tend to set different targets at a relatively low level. 
This means that companies that claim to work with these concerns actively, might due to this 
not be operating at an acceptable level. The conclusion from this is that companies in many 
cases can find it important to show that they are working with different environmental 
concerns,  but might in reality not be willing to invest in the effort required to fully become 
environmentally correct. 
 
Based on the literature review and interviews conducted during the time of the thesis, it has 
been established that Green Production is a relatively new production philosophy with a loose 
structure compared to the structure that Lean Production is based on. Because of this it has also 
been established that companies to some extent, develop their own methods and tools to pursue 
the goal of environmentally correct work. The most clear differences found during the studies 
in the thesis has been that Lean Production focuses on the production process itself, while 
Green Production is focused on the input and output of the process. Green Production also has 
more of a lifecycle approach to production. Experience within the field express that the 
difficulties in the process of environmental improvement are linked to financial aspects in a 
company, lack of knowledge in the subject and the fact that many companies are of the opinion 
that the environmental benefits obtained through Lean Production is sufficient enough. These 
aspects lead up to the conclusion that companies tend to act passively in the area. This 
approach could be solved by educating companies of the benefits that can be received from 
working with Green Production and also inform them on the importance of a green approach in 
production. It can also be beneficial for the environment to have sterner regulations connected 
to the environment and production and to update the standards so that the level of achievement 
is included. 

 



 
 

Förord 
 
Författaren utav examensarbetet vill tacka Karin Romvall, handledare för examensarbetet, för 
inspiration och hjälp under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till Martin Kurdve, 
Joacim Wictorsson, Ragnar Bernstein, Svante Sundquist samt de operatörer som ställde upp 
under intervjustudien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ordlista 
 
 
 
Best Practice – Bästa lösningen för problemet 
Cradle to Cradle – Vagga till Vagga, livscykel som skall ge näring till nya produkter och 
processer, inget restmaterial skall uppstå 
DFD – Design For Disassembly 
EHS – Environment, Health, Security; benämning som används för att identifiera olika former 
av grön Waste i en värdeflödesanalys 
EPA – Environmental Protection Agency, kan likställas med den svenska 
naturskyddsföreningen 
GVSM – Green Value Stream Map, värdeflödesanalys med gröna former utav Waste 
JIT – Just in Time 
Kaizen – Kvalitetshöjande aktiviteter med ständiga förbättringar i fokus, alla avdelningar i 
företaget skall integreras för ett lyckat resultat 
LCA - Life Cycle Assessment, Livscykelanalys 
Pull – Produktionen baseras på att en order måste ligga bakom det som produceras 
Push – Produkter produceras utan att en order ligger bakom 
Take-backs – Innebär att företag tar tillbaka material och produkter som de producerat, för 
återanvändning 
TPM – Total Preventive Maintenance 
TPS – Toyota Production System 
TQM – Total Quality Management 
Waste/slöseri – Syftningen med Waste i den här rapporten är det slöseri av antingen 
miljömässig karaktär eller av ekonomisk karaktär som kan uppstå i en produktionsprocess. De 
olika typerna av Waste finns beskrivna under respektive rubrik 
VSM - Value Stream Map, värdeflödesanalys 
Zero-landfill – Innebär att inga produkter kasseras på soptipp 
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Inledning 
Föreliggande examensarbete kommer behandla skillnader och likheter mellan 
Green Production och Lean Production. Vilka verktyg som ingår i de olika 
produktionsfilosofierna, hur företag arbetar med miljöförbättrande åtgärder, uppfattningen 
kring ämnet samt vilka problem som kan uppstå vid implementering av produktionsfilosofin. 

Bakgrund 
Bakgrunden till examensarbetet grundar sig i det faktum att världen står inför en framtid där 
många utav de råmaterial som används idag vid produktion inte kommer att kunna nyttjas i 
framtiden. Detta i kombination med de miljöproblem som är kopplade till produktion har 
bidragit till att många företag insett att miljöaspekter måste vara i åtanke genom hela 
produktionsprocessen (de mest akuta miljöproblemen som är kopplade till produktion redogörs 
för nedan).  Begreppet Green Production har vuxit fram ur denna insikt och används i vissa fall 
idag som ett konkurrensmedel hos en skara företag. Svårigheten med Green Production är att 
det fortfarande är en relativt ung produktionsfilosofi och har därmed inte helt tydliga verktyg 
och implementeringskrav. En svårighet är även att många företag anser att ett 
produktionssystem som grundar sig på Lean Production medför att företaget även är Green. På 
grund av detta är det viktigt att klargöra vad Green Production är och hur man arbetar med det 
i praktiken. Examensarbetet skall därför undersöka vilka verktyg som finns att tillgå i nuläget 
och hur man arbetar med Green Production. Detta för att erhålla en bild av vad 
produktionsfilosofin innebär och innefattar. 
 
Det finns ett antal olika hot mot miljön som är direkt kopplade till produktion och nyttjande av 
produkter. Nedan redovisas dessa för att ge läsaren en inblick i varför det är viktigt att integrera 
miljöaspekterna i produktion samt vilka konsekvenser det kan medföra för människan om detta 
inte genomförs. 
 

1. Klimatförändringar 
Förändringarna i klimatet är orsakade av människan och beror på de utsläpp av 
koldioxid som under det senaste århundradet ökat dramatiskt. De växande ekonomierna 
i samspel med industriernas koldioxidutsläpp utgör ett verkligt hot mot klimatet. Detta 
kan komma att påverka klimatet på följande sätt (Esty & Winston 2009, s 34): 

 
• Höjda temperaturer 
• Höjda havsnivåer 
• Intensiteten i stormar kommer höjas 
• Störda ekosystem, arter kommer dö ut eller förflyttas till andra platser på jorden. 
• Förflyttning av människor. På grund av de ovannämnda faktorerna kommer 

människan vara tvungen att förflyttas från olika platser och stora mängder 
människor kommer vara flyktingar på grund av miljöproblem. 
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2. Energianvändning 
Energibehovet är stort i samhället idag och inte minst inom produktion. De flesta 
former av energiproduktion har en negativ påverkan på miljön i form av antingen 
utsläpp eller störda ekosystem. (Esty & Winston 2009, s 34) 
 

3. Vatten 
Tillgången till vatten kommer i framtiden vara svår för många företag och människor 
som är lokaliserade i torrare områden. Detta beror på dels de växande ekonomierna i 
världen samt de stigande temperaturerna. Andra problem som kan uppstå är 
föroreningar av vatten till följd av utsläpp etcetera. (Esty & Winston, 2009, s 34) 

 
4. Kemikalier, tungmetaller och gifter 

Det finns extensiv forskning kring vilken påverkan olika kemikalier och gifter har på 
människan och den biologiska mångfalden. Närvaron av kemikalier, gifter och 
tungmetaller i luften, vattnet och jorden gör att lagstiftningen kring hantering av dessa 
ämnen är och kommer bli hårdare. Det kommer även bli hårdare straff för företag om 
lagstiftningen åsidosätts. (Esty & Winston, 2009, s 50) 

 
5. Luftföroreningar 

Graden av luftföroreningar har ökat de senaste 150 åren i och med eldning av fossila 
bränslen. Detta medför att föroreningar i form av till exempel koldioxid, metan, 
klorfluourkarboner (CFC-föreningar), kolmonoxid, sot, dikväveoxid och svavel ökar i 
luften. Utsläpp av dessa ämnen regleras dock genom till exempel 
Montrealprotokollet (1987), Kyotoprotokollet (1997) samt genom skatter på bensin och 
koldioxid. Föroreningarna orsakar dels ökad växthuseffekt men har även negativ 
påverkan på människan och den omgivande miljön (Nationalgeographic, 2011). 
 
Montrealprotokollet 
Avtalet antogs år 1987 av världens länder och hade som syfte att åtgärda det 
klimatproblem som var primärt vid tillfället. Det mest aktuella miljöhotet då var det hål 
som bildats i stratosfärens ozonskikt på grund av utsläpp i luften. De utsläpp som 
fördraget fokuserar på är främst Haloner och de CFC-föreningar som utgör cirka 13 % 
av den globala uppvärmningen (Gore, 2009 s 46). Montrealprotokollet revideras 
regelbundet för att få ett avtal som är så uppdaterat med forskning och tekniska 
innovationer som möjligt (Naturvårdsverket, 2011). 
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Kyotoprotokollet 
År 1997 antogs avtalet som innehåller kvantifierade mål för att minska den globala 
uppvärmningen till följd av utsläpp från de sex primära växthusgaserna; 
 
Koldioxid (CO2) 
Metan (CH4) 
Dikväveoxid (N2O) 
Fluorkolväten (HFC) 
Perfluorkolväten (PFC) 
Svavelhexafluorid (SF6) 
 
Protokollet innehåller även krav på att de länder som gått med på avtalet måste driva en 
politik vilken skall driva på minskandet av utsläppen, så som till exempel politik kring 
förnybar energi, hållbart jordbruk etcetera. Länderna åtar sig även att samarbeta med 
varandra vad gäller information, erfarenheter samt gemensamma genomföranden av 
insatser vilka främjar minskade utsläpp (Naturvårdsverket, 2011). 
 

6. Hantering av restprodukter 
Återvinning av restprodukter har ökat i allt större utsträckning i samhället; Sverige 
återvinner till exempel 90 procent av det glas och aluminium som produceras och USA 
återvinner cirka 50 procent av det aluminium som producerats. Problemet är dock att 
motivera företag, kontor etcetera att återvinna restmaterial i större utsträckning. Detta 
kan göras genom ett antal olika åtgärder bland annat genom att formge produkter 
utifrån ett Cradle to Cradle perspektiv och införa take-backs på produkter. Företag har 
dock till viss del upptäckt fördelarna med materialåtervinning. En utav fördelarna är de 
besparingar man kan göra på att inte betala lika höga avgifter på omhändertagande av 
restmaterial samt återanvändandet av värdefulla material. Återvinning leder till mindre 
utsläpp av växthusgaser, minskad användning av land och mindre påfrestning på den 
biologiska mångfalden (Esty & Winston, 2009 s. 54). 
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Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att undersöka vad begreppet Green Production innebär och hur 
företag arbetar med det ute på företag. Arbetet skall bestå av en litteraturstudie kring aktuell 
litteratur samt en intervjustudie. Syftet med intervjustudien är att komplettera litteraturstudien 
samt få en inblick i hur Green Production fungerar i företag. Undersökningen ska omfatta 
kopplingen mellan Green Production och Lean Production, verktyg och metoder som används 
i samband med implementering och användande av Green Production samt vari problem kan 
uppstå. 
 
Syftet är uppdelat i ett antal frågor vilka besvaras i examensarbetet: 
 
Vad skiljer de olika produktionsfilosofierna (Green och Lean) åt? 
Frågan är kopplad till den del av examensarbetet vilket innefattar litteraturstudien. En 
grundläggande undersökning av skillnader och likheter mellan produktionsfilosofierna är dels 
viktig för den enskilda förståelsen för ämnet, samt för att kunna utföra en lyckad intervjustudie. 
 
Hur uppfattas och arbetas det med Green Production ute på företag? 
Frågan är riktad till den senare delen av syftet. Genom en intervjustudie med verksamma inom 
miljöområdet ska resultatet komplettera litteraturstudien och ge ytterligare förståelse kring 
ämnet. Insatta i miljöarbetet samt operatörer är tillfrågade för att få ett djup i studien. 
 
Vilka är de största problemen som uppstår vid arbete med miljöförbättrande åtgärder (Green 
Production)? 
Syftet med frågan är delvis att bilda en uppfattning kring vilka problemområden som finns vid 
arbete med Green Production samt erhålla en uppfattning kring vilka hinder som har störst 
påverkan i arbetet med grön produktion. 
 
Vad kan man göra för att underlätta implementeringen? 
Frågan har som syfte att visa på vilka åtgärder som kan göras för att underlätta 
implementeringen utav de verktyg som finns och för att arbetet med miljöförbättrande åtgärder 
skall fungera friktionsfritt i ett produktionssystem. 
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Projektavgränsningar 
Den kunskap som besitts inom området för författaren är i nuläget begränsad. Examensarbetet 
kommer därför till störst del bestå av en litteraturstudie som därefter kompletteras med en 
intervjustudie. Detta för att få ett djup inom området Green Production, som därefter kan 
byggas vidare på. Intervjudelen som ska ingå i examensarbetet kommer att innefatta individer 
med kunskap inom området grön produktion. Examensarbetet kommer även att begränsas till 
att undersöka hur produktionsfilosofin Green Production används inom tillverkningsindustrin i 
produktionsprocessen. Filosofin kan likt produktionsfilosofin Lean även användas inom andra 
områden, något som dock inte berörs i det här examensarbetet. En ytterligare begränsning som 
gjorts i examensarbetet är den att främst undersöka vad Green Production innefattar, med 
avsikt på verktyg, skillnader och likheter mellan Lean Production samt hur man arbetar med 
Green Production i praktiken. Detta innebär att förbättringsförslag på implementering utav 
dessa verktyg inte kommer beröras i större utsträckning. 
 
Slutprodukten kommer bestå av en rapport utav resultatet från ovanstående delar. 
 
Examensarbetet är begränsat inom en tidsram på tio veckor, med start vecka 14 och avslut 
vecka 24. 
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Metod 
Litteraturstudie 
Relevant litteratur för examensarbetet har funnits genom Högskolebibliotekets sökmotorer, 
sökmotorer så som Google Scholar samt efter samtal med handledaren av examensarbetet. 
Litteraur inom ämnet Lean production, miljö och miljöledning samt litteratur inom Green 
Production har varit till stor nytta under arbetets gång. Till viss del har material insamlat under 
tidigare intervjustudier inom Green Production, använts som stöd till den egna 
materialinsamlingen. 

Intervjustudie 
Intervjuerna som utförts i examensarbetet har varit utformad utefter en semistruktur med ett 
antal öppna frågor. Frågorna har som syfte att inleda ett samtal kring ämnet Green Production, 
men med inriktning mot de områden som är relevant för examensarbetet.  Intervjuguiden som 
användes under intervjuerna återfinns i bilaga nummer fyra. Intervjuerna har genomförts 
individuellt med intervjuobjekten på plats och via Skype. I det fall då intervjuerna genomförts 
via Skype, har samtalet spelats in via olika programvaror och i de fall då det genomförts på 
plats har en diktafon använts. Anteckningar har även gjorts som komplement till inspelningen 
utifall problem med den tekniska utrustningen skulle ha uppstått. Intervjuerna har utförts med 
personer som arbetar aktivt med miljöarbete samt då det var möjligt med operatörer i 
produktionen. Intervjumaterialet transkriberades efter intervjun utifall källan till information 
behöver stärkas. 
 
Antalet respondenter i intervjustudien var fyra insatta inom miljöområdet, de bestod av 
konsulter inom Lean Production och miljö, verksamma inom miljöområdet på företag samt 
verksamma inom energieffektivisering. Intervjustudien bestod även utav tre stycken operatörer 
som arbetade inom olika avdelningar i produktionsprocessen på Haldex Brake AB. 
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Lean Production 
Begreppet Lean Production uppkom som en tolkning av det produktionssystem som utvecklats 
av Toyota (Toyota Production System). Toyota insåg redan i ett tidigt skede vikten av 
kvalitetsarbete inom produktion och under 1980-talet ökade intresset för den framgångsrika 
produktionsfilosofin hos företag världen över. Detta ledde till att konceptet Lean Production 
växte fram. Lean production kännetecknas av att man försöker eliminera det slöseri (Waste) av 
resurser som förekommer i en produktionskedja. Detta gör man för att effektivisera 
produktionen, spara in på resurser så som material men framförallt pengar i företaget (Sörqvist 
& Höglund, 2007. s 50). De centrala delarna i produktionsfilosofin bygger även på att allt som 
inte skapar värde för kunden, nuvarande eller framtida, skall anses vara slöseri. Det är därför 
viktigt vid arbete med Lean Production att identifiera det flöde som utgör värde för kunden i 
produktionen (Bergman & Klefsjö, 2007, s 622). Toyota Production System (TPS) delar upp 
slöseri (Waste) i tre olika kategorier (Liker 2004, s 114): 
 
• Muda är den vanligaste typen av slöseri, den typen av slöseri som inte tillför något värde till 
produktionsprocessen. De olika typer av slöseri som ingår i Muda är beskrivna nedan. 
 
• Muri omfattar den typ av slöseri som sker när man överarbetar maskiner och arbetskraft under 
en längre tid. Överarbetning av maskiner leder till defekter och slitage på maskinen. 
Överansträngning av operatörer och personal leder till säkerhets och kvalitetsbrister. 
 
• Mura innebär att variationen i processen är för stor, ojämnheten skapar en icke-konsekvent 
process. En icke-konsekvent process medför att material och maskiner alltid måste vara inställt 
på det högsta produktionstrycket för att klara av variationen i produktionen. 
 
De vanligaste formerna av slöseri (Muda), som förekommer inom Lean Production är enligt 
Liker (2004. s 28-29): 
 
•Lagerhållning – Kostnader i form av lagerhållning och överdriven lagerhållning. 
Lagerhållning döljer även problem i produktionskedjan, så som till exempel defekter och 
förseningar. 
 
•Förflyttning – Onödiga förflyttning för operatör under produktion, kan bestå av aktiviteter 
som till exempel att hämta verktyg eller leta efter verktyg och delar under produktionen. 
 
•Transport – Onödig förflyttning av pågående produktion (delar och material) mellan olika 
stationer och lager. 
 
•Defekter – Reparation av defekta delar, inspektion och skrotade delar. 
 
•Väntetider – Maskiner som är ur funktion, flaskhalsar eller väntan på grund av lagerbrist. 
 
•Överarbetning eller felaktig bearbetning – Onödiga steg i processen. Waste kan 
förekomma genom ineffektivitet i produktionen, trasiga verktyg eller dålig formgivning. Waste 
kan även uppstå när man producerar en produkt med högre kvalitet än vad som krävs. 
 
•Överproduktion – Tillverkning av produkter utan att en order ligger bakom produktionen. 
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Hantering utav Waste 

 Genchi Genbutsu – Undersök där problemet uppstår 
Innebär att för att kunna förstå och identifiera problem i en process, krävs det att en 
förståelse för processen finns. Det är därför av största vikt att observationer av 
processen görs för att därefter kunna bilda en uppfattning kring vilka åtgärder som 
krävs. (Liker, 2004, s. 224-225) 

 

Anställda och partners 

 Ringi (Nemawashi) 
Nemawashi innebär att beslut görs sakta med konsensus, för att sedan implementeras 
snabbt. Grundtanken med Nemawashi är att så många i företaget som möjligt skall få 
vara med och påverka beslutet. När så många som möjligt fått säga sin mening i 
ärendet kan beslutet därefter implementeras snabbt och friktionsfritt. 
(Liker, 2004, s. 241) 

Value Stream Map (VSM) 

Verktyget används för att identifiera flöden i produktionsprocesser. Flöden i en 
produktionsprocess innefattar alla steg från beställning av produkt till att produkten är färdig 
för leverans till kund. Identifiering utav flöden underlättar i arbetet att eliminera slöseri i 
processen. Värdeflödesanalyser med fokus ur ett Lean perspektiv fokuserar på de aktiviteter 
som formar produkten och som bidrar till att produkten kan levereras till kund, dessa aktiviteter 
är värde-höjande för processen. Fokus i eliminationen av Waste ur detta perspektiv är icke-
värdehöjande aktiviteter, dessa är de aktiviteter som inte bidrar till den färdiga produkten. 
(Wills, 2009. S 11-13).  Exempel på en Value Stream Map återfinns i bilaga nr 2. 

5S 
Fem S är ett verktyg för att upprätthålla ordning i produktionen, verktyget ingår i TPS men kan 
även användas om man inte har Lean implementerat i produktionen. 5S är viktigt för att 
synliggöra problem i processen samt för att erhålla en säker arbetsmiljö. (Liker, 2004 s. 150) 
 
De fem s:en står för: 
Seiri – Sortera igenom de föremål som finns och spara enbart de som är nödvändiga för 
processen. 
Seiton – systematisera så att varje sak har sin plats i verkstaden 
Seiso – Städa så att fel lättare kan upptäckas. 
Seiketsu – Standardisera arbetssättet så att de tre tidigare s:en kan upprätthållas. 
Shitsuke - Se till att arbetet upprätthålls för kontinuerlig förbättring 
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Total Preventive Maintenance (TPM) 

Verktyget bygger på olika aktiviteter som skall förhindra att onödigt slitage på maskiner och 
utrustning uppstår samt att de går sönder på grund av misskötsel. Verktyget bygger på att 
operatörerna utför underhåll kontinuerligt samt att de har kunskap att kunna identifiera tecken 
på att underhåll krävs. Verktyget bidrar även med en effektivisering av produktionen då, risken 
för stopp i produktionen är mindre om ett underhållsarbete på maskiner och utrustning sköts 
kontinuerligt. (Bergman & Klefsjö, 2007, s 180) 
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Green Production 
Esty & Winston (2009, s 8) kallar fenomenet med att företag i allt större utsträckning har 
miljön i åtanke när det bygger och driver företag för ”The Green Wave”. Behovet av att ha 
miljön som en hörnsten i ett företag har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta kan bero på 
att företagen insett att uttömningen av naturliga resurser kan påverka företagens välmående och 
tillväxt samt att företagens aktieägare i större utsträckning ställer högre miljökrav på företagen. 
Wills (2009, s. xvi) uttrycker att den ökande graden av miljötillvända företag som en 
kombination av risken att bli utkonkurrerad på marknaden samt det ökade trycket på företag på 
grund av olika lagstadganden etcetera. Esty & Winston (2009, s 15-18) beskriver att det finns 
ett antal bidragande effekter till att ”The Green Wave” har blivit så utspritt inom företag. Dessa 
är knutna till den osäkra tillgången på resurser, växande ekonomier (ett exempel på en växande 
ekonomi är Kina som gick om USA i koldioxidutsläpp år 2008), priser på råvaror och att 
utsatta ekonomier hugger ner skog för att försörja sig etcetera. Det finns ett antal fördelar med 
att införa ett mer miljötillvänt produktionssätt i ett företag. Bhat (1998 s. 21), menar att grön 
produktion medför att ett företag får minskade kostnader kopplade till material och restmaterial 
samt att återanvändandet av biprodukter ökar. Det finns även ett antal faktorer som bidrar till 
att vissa företag, stora som små, bör engagera sig mer än andra för att minska miljöpåverkan. 
De företag som kommer drabbas i störst utsträckning av ”The Green Wave” är bland annat: 
(Esty & Winston, 2009, s.20) 
 
• Företag med extensiv tillverkning som kräver mycket resurser. 
 
• Företag som förlitar sig på naturresurser, (till exempel fiskeindustrin och träindustrin) 
 
• Företag som är i kontakt med miljögifter 
 
• Tillverkningsindustrin kommer att påverkas i större utsträckning, då olika krav på återvinning 
efter produktens livscykel kommer införas (Extended Producer Responsibility). 
 
• Företag med stora utsläppsrätter kommer påverkas, då priserna på både utsläppsrätter och 
bränsle ökar. Företag med dåligt rykte kring miljö sen tidigare, kommer granskas i större 
utsträckning. 
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Miljöledning 
De flesta företag arbetar utefter någon form av miljöledningssystem. ISO 14001 är ett verktyg 
som används för att identifiera och reglera de miljöaspekter som är knutna till operationer, 
produkter och service i produktionen. Standarden behandlar miljöledningssystemet EMS 
(Environmental Management System). EMS möjliggör identifiering och analys av 
miljöpåverkan som är kopplat till produktion, service, förbättring av den miljöpåverkan som 
åsamkats på grund av företagets produktion samt ett system för att fastställa miljömål, uppnå 
dessa samt demonstrera att de uppnåtts. ISO-standarden bygger på Demings, PDCA-verktyg 
(Plan, Do, Check, Act). Verktyget fokuserar på ledning och inte på vilken nivå som de 
miljöförbättrande åtgärderna verkar, därför kan de appliceras av olika typer av företag. (ISO 
14000, 2011) 

Green Waste 
Environmental Protection Agency (EPA) har definierat Green Waste som den typ av slöseri 
som inte bidrar med något värde till kunden. Denna typ av Waste påverkar produktionstid, 
flöde, kvalitet och kostnad negativt (EPA, 2011). Dessa typer av Waste är dock inte samma 
som de som behandlas inom Lean Production. Wills har i boken Green intentions uttryckt att 
för att kunna genomföra olika miljöförbättrande operationer krävs det att det gröna slöseriet 
definieras. Det gröna slöseri som Wills (2009, s 4) definierat, beskrivs nedan. 
 
•Energi - Grundtanken är att man enbart skall använda den energi som krävs för processen. 
Tanken är även att man enbart skall vända sig till de energikällor som är rena, så som 
tillexempel vind, vattenkraft och solceller. Energiförbrukningen kan även minskas genom att 
man byter ut källor till ökad energianvändning, så som till exempel belysning och 
energikrävande maskiner till mindre energikrävande alternativ. Detta skulle inte enbart bidra 
till miljötillvända fördelar för företaget utan även ekonomiska. 
 
•Vatten - Överanvändning av vatten kostar inte enbart när man använder det, utan det finns 
även en kostnad i rening samt bortforsling av vatten. Vattenanvändandet kan gå mot ett mer 
självförsörjande system där man samlar in regnvatten, byter ut kranar och toaletter för att 
vattenanvändningen skall reduceras. 
 
•Material - Materialåtgång kan minskas genom att gå ifrån ett Cradle to Grave perspektiv på 
produktutveckling. Detta kan frångås genom att man formger produkter vars syfte är att när 
livscykeln är slut, skall materialet som använts i produkten kunna komma tillbaka till företaget 
för att användas i nya produkter (Cradle to Cradle). 
 
•Restprodukter - Genom att välja material som kan återvinnas samt att minska mängden skräp 
som slängs bort kan mängden restprodukter reduceras. Detta kan göras genom att välja 
förpackningar som är nedbrytbara eller återanvändningsbara. Detta erbjuder besparingar i form 
av att det är billigare att återvinna material än att betala för att få det bortforslat och slängt. 
 
•Transport - Valet av miljövänliga transporter är här den styrande faktorn för att kunna få ner 
den miljöpåverkan som åsamkas genom transport. Företag kan här även välja att köpa 
produkter från lokala företag för att undvika långväga transport. 
 
•Utsläpp - Företag kan här välja att använda mer miljövänliga (läs mindre giftiga) alternativ till 
lösningsmedel och andra miljöfarliga substanser som används i olika tillverkningsprocesser. 
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Genom detta kan företag undvika olika avgifter för användande av giftiga substanser som 
kommer ut i luften och i jorden. 
 
•Biologisk mångfald - Producera på ett sådant sätt att naturen inte påverkas, exempel på detta 
är då man skövlar skog till fördel för infrastrukturen. Detta kan förhindras genom att bygga 
runt naturen och inte påverka den negativt (Wills, 2009, s 6-9). 

Gröna verktyg 
Det finns ett antal verktyg till förfogande för att kunna bedriva ett företag som har ett 
miljöperspektiv på produktionen. Nedan kommer några av de mest vedertagna verktygen 
beskrivas. 

Cradle to Cradle (Vagga till Vagga) 

Verktyget verkar för att produkter skall produceras med respekt för jorden som vi lever på. 
Braungart & McDonough (2009 s. 27) skriver att modern produktion av produkter har 
dominerats av ett Cradle to Grave-perspektiv. Cradle to Grave innebär att produktens livscykel 
är linjär och slutar då produkten kasseras på en soptipp etcetera. Detta innebär i många fall att 
värdet i materialet går till spillo. Braungart & McDonough (2009, s 28) visar vidare på att 
många produkter är formgivna utefter detta perspektiv, med syftet att de enbart skall hålla en 
viss period, för att därefter bytas ut mot en ny. Cradle to Cradle bygger på ett helt annat 
perspektiv, med syftet att inget restmaterial skall uppstå i produktionen (Braungart & 
McDonough, 2009, s 104). De uttrycker vidare att produkter måste formges utefter det 
perspektiv att ingen form av Waste skall förekomma i slutet av produktens livscykel. De menar 
vidare att produkter skall ingå i ett utav de två kretslopp som finns och inte blandas: 
 
Biologiskt kretslopp 
Det biologiska kretsloppet innefattar ämnen som kan brytas ned av naturen och bidra med 
näring till nytt liv. Produkter skall för att kunna brytas ned formges utan någon form av 
skadliga ämnen. Lämpliga produkter för denna typ av formgivning är förpackningar, som inte 
är menade att hålla i flertalet år samt konsumtionsprodukter som till exempel tvättmedel och 
andra hygienartiklar. 
 
Tekniskt kretslopp 
Det tekniska kretsloppet består av ett slutet kretslopp där material cirkulerar för att ge näring 
till industrin. Detta bygger på att material ej skall förlora värde genom återvinning utan behålla 
samma värde igenom kretsloppet. Exempel på detta förhållningssätt till produkter och material 
är då en produkt tillverkats så kommer materialet i den produkten enbart anta den formen. 
Fördelen med detta är att materialet inte kommer sjunka i värde, jämfört med återvinning då 
risken att ytterligare material med andra egenskaper blandas in och försämrar kvaliteten. För att 
detta skall vara möjligt krävs det att en ny typ av distribuering av produkter sker. En lösning 
kan vara att kunden istället för att köpa produkten, köper tjänsten av företaget att tillhandahålla 
produkten. Detta skulle medföra att material aldrig kasseras på soptippar och förlorar 
materialvärde, då företaget kan ta tillbaka produkten och göra nya. 
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Green Value Stream Map (GVSM) 

Green Value Stream Map är ett verktyg för att kartlägga var i processen som Green Waste kan 
uppstå. Strukturen i en GVSM är samma som i en Value Stream Map. Skillnaden är att fokus i 
flödesanalysen är det gröna slöseriet snarare än den ekonomiska aspekten. Genom att utföra en 
GVSM och följa Green Value Stream-processen, flyttar man företaget till en mer miljöinriktad 
position på marknaden. Nedan är det steg som skiljer en vanlig flödesanalys frän en GVSM 
beskrivet, steget innefattar mätning samt eliminering av slöseri beskrivet från boken 
Green Intentions (Wills, 2009, s.14-36). 
 
Tillvägagångssätt vid identifiering och minimering av Waste i GVSM. 
Nedan visas en sammanfattning av hur tillvägagångssättet kan se ut vid identifiering samt 
minimering av de olika typerna av Waste (Wills, 2009. s 40). Antalet steg varierar beroende på 
vilken typ av källa till slöseri som skall identifieras och minimeras, strukturen ser dock ut som 
nedan: 
 

1. Identifiera användandet och härkomsten av den valda typen av Waste för studien. 
2. Mät mängden, detta kan göras genom olika typer av tabeller där man för in hur mycket 

som använts och varifrån källan kommer ifrån. 
3. Minimera användandet  genom olika åtgärder. 
4. Kompensera resterande användning genom till exempel utsläppsrätter, självförsörjning 

eller återvinning. Steget varierar beroende på vilken typ av Waste som är i fokus. 
5. Flytta användandet närmre en 100 procent ren källa. 
6. Eliminera källan till slöseri. 

 
Reversed Supply Chain 
 
Verktyget används då produkter och material skall återföras in i produktionskedjan efter slutet 
av livscykeln. Verktyget består av ett antal olika processteg som verkar för att material och 
produkter skall återanvändas och om möjligt återställas. Resultaten som erhålls vid 
implementering är effektiv materialhantering och kostnadsbesparingar, i form av lägre avgifter 
för hantering av restmaterial och minskade utsläpp. (Sarkis, 2001, s 137) 
 
Det finns två olika förhållningssätt vid implementering: 
 
Open-loop - Innebär att tillverkaren uppmanar till att produkten och materialet skall 
återvinnas. Exempel på detta förhållningssätt var då företaget Apple uppmanade till återvinning 
eller donation av delarna i deras datorer. (Sarkis, 2001, s 137) 
 
Closed-loop - Innebär att tillverkaren aktivt deltar i processen att återvinna produkten och 
materialet i slutet av produktens livscykel. Closed-loop kan användas av företag vars produkter 
utgör en fara för miljö och människa om inte återvunna på korrekt sätt. (Sarkis, 2001, s 137) 
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Total Quality Environmental Management (TQEM) 

Total Quality Environmental Management är ett system för att utveckla ett hållbart 
förhållningssätt till miljö integrerat i ett företag. TQEM är en utveckling och anpassning av 
Total Quality Management (TQM) och är en formell struktur för att planera, organisera och 
implementera program för miljöförbättrande åtgärder.  Fokus i verktyget är inte enbart 
ekonomi och effektivitet utan även att tillfredsställa aktieägarnas behov och krav. Några viktiga 
aspekter ur TQEM är att företaget måste samarbeta mellan avdelningar (design, produktion, 
distribution, försäljning etcetera). Detta för att eliminera så mycket av den negativa 
miljöpåverkan som möjligt, då påverkan inte är begränsat till enbart ett område. Företagets syn 
på produktion måste utgå från ett livscykelperspektiv. En viktig insikt är även att en operations 
miljöpåverkan inte enbart är begränsad till den operationen utan påverkar genom hela 
livscykeln. TQEM måste genomsyra hela företaget och det är av största vikt att hela 
organisationen är engagerade i miljöarbetet (Bhat, 1998, s.49-53). 
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Empirisk referensram 
Intervjustudie 
Syftet med intervjustudien var att komplettera den litteraturstudie som utförts inom ämnet Grön 
Produktion. De frågor som ställdes under intervjun var riktade mot insatta i miljöfrågor kopplat 
till produktion samt operatörer. Varje intervju har skett med en person åt gången, detta för att 
erhålla ett så opåverkat resultat som möjligt. Intervjustudien hade som syfte att inleda ett 
samtal kring Green Production. Fokus i intervjun var dock på hur man arbetar med miljö i 
produktion, verktyg som används i miljöarbetet samt hur den allmänna uppfattningen kring 
miljöarbete ute på företag ser ut. De flesta av intervjuerna har ägt rum på plats, bland annat på 
Haldex Brake AB i Landskrona och på Munktell Science Park i Eskilstuna. På Haldex Brake 
AB, samlades information även in under en rundvandring i fabriken. De intervjuer som inte 
genomförts på plats har genomförts med hjälp av programvaran Skype. Intervjuguiden som 
användes under intervjustudien finns att återfinna i bilaga nr fem. Tidsåtgången för intervjuerna 
var för insatta inom miljöfrågor mellan 30 minuter och 45 minuter samt för operatörerna 
mellan 10 minuter och 15 minuter. Anledningen till att intervjuerna med operatörerna tog 
mindre tid, var på grund av att de var tvungna att återgå till produktionen samt att frågorna var 
av den mer faktabaserade typen. Intervjustudien återkopplar till de frågor som ställdes under 
syftet i rapporten och de svar som erhölls redovisas nedan.  

Vad skiljer de olika produktionsfilosofierna (Green och Lean) åt? 

Frågan är som tidigare klargjorts i syftet, främst riktad emot litteraturstudien. Frågan ställdes 
dock till individerna under intervjun för att erhålla deras syn på skillnaderna mellan de olika 
produktionsfilosofierna. 
 
Svaren som erhölls under intervjuerna varierade, men en enighet fanns dock i att den största 
skillnaden ligger i att ett grönt produktionssätt ska vara ett produktionssystem som minskar 
miljöpåverkan. Miljöpåverkan i det avseendet att förbrukningen utav material och energi skall 
reduceras.  
 
En utav respondenterna uttryckte skillnaderna mellan produktionssystemen som det faktum att 
ett produktionssystem som bygger på Lean enbart tittar på onödig logistik. Ett miljöinriktat 
produktionssätt innefattar ett mer utmanande tankesätt. I ett sådant produktionssätt ifrågasätts 
behovet av produktionsprocesser i större utsträckning och även om det tankesättet finns med i 
Lean, i de sju typerna av slöseri, så försummas det i större utsträckning. Respondenten 
beskriver vidare att det är i in och utloppet som det nästan alltid handlar om i Green 
Production, medan det i Lean är själva produktionsprocessen som fokus ligger på. På frågan 
varför företag ofta tror att ett synsätt som bygger på Lean i ett företag medför Green håller 
respondenten inte med. Han menar på att de flesta experter inom Lean inte har så stor förståelse 
för miljö och att det är något som anses kosta. Svarande håller dock med på punkten att många 
företag anser att Lean medför Green, i den aspekten att det minskar slöseriet och att det borde 
medföra fördelar för miljön, men menar vidare att så inte alltid är fallet.    
 
Ytterligare en utav respondenterna i studien ansåg att skillnaderna mellan Green Production 
och ett traditionellt produktionssystem som bygger på Lean, är helhetsperspektivet. Med det 
menade densamme vidare att man inte enbart ser till effektiviteten och ekonomin i  
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produktionsprocessen, utan den totala effekten.  Respondenten uttrycker även att kärnan i 
miljöarbete är att kontrollera vad som kommer in i systemet, då det är i inloppet som en 
förändring kan göras och det är där fokus bör ligga.   
 
I en utav intervjuerna uttryckte en respondent att skillnaden fanns i var företaget väljer att lägga 
sitt fokus. Ett synsätt som baseras på Lean har enbart fokus på effektiviteten i en process. Ett 
grönt fokus innebär att företaget måste lägga till andra aspekter så som materialval och 
tillsatsmaterial etcetera, för att erhålla en så miljömässigt optimal lösning som möjligt. 
Respondenten menar vidare att ett grönt synsätt kan innebära att man frångår de ekonomiska 
aspekterna till fördel för mer miljövänliga alternativ och lösningar som kanske är dyrare men 
bättre ur ett miljöperspektiv.   
 
Övriga tillfrågade i intervjun ansåg att skillnaden fanns i att man integrerar miljöaspekter i 
Lean-filosofin, men kunde inte riktigt peka på specifika skillnader. 
      

Hur uppfattas och arbetas det med Green Production och miljöförbättrande 
åtgärder ute på företag? 

Frågan är riktad till den senare delen av syftet, genom en intervjustudie med insatta inom 
området skall resultatet komplettera litteraturstudien och ge ytterligare förståelse kring ämnet. 
Insatta i miljöarbetet samt operatörer är mål för frågan. Frågan är uppdelad i ett antal olika 
underrubriker som behandlar olika aspekter ur arbete med miljöförbättrande åtgärder. 
 
Miljömål & Miljöledningssystem  
 
En utav respondenterna talade om hur åtgärderna för att genomföra miljöförbättrande åtgärder 
ofta är kopplat till pengar i företaget. De miljömål som finns i ett företag tenderar dock till att 
sättas så diffust som möjligt för att visa att företaget har ett bra miljöarbete, men som när det 
skärskådas tyder på att det inte alltid innebär att företaget arbetar på ett miljöriktigt sätt. 
Respondenten berättade vidare om erfarenheter där företag hade definierat ett miljömål som att 
de enbart nyttjade ”grön el”, men inte vidtog några åtgärder för att reducera den elförbrukning 
som fanns i företaget. Den sistnämnda anser att begreppen devalveras med olika mål och olika 
ribbor där målen kan läggas, då företag ofta lägger ribban på en relativt låg nivå. Ytterligare 
exempel på detta fenomen ges då företag lägger utsläppsnivån av CO2 på en låg nivå och ändå 
marknadsför sig som CO2-neutrala. De flesta företag uppfyller ett sådant mål, men trots detta 
släpps det ut mängder av CO2 i luften. Denne beskriver att målen måste vara utmanande men 
samtidigt att det är bättre att klättra uppåt än att börja på toppen direkt. Zero-Waste är 
ytterligare ett begrepp som nyttjas i olika miljömål felaktigt, med detta menas dock  
Zero-Landfill. Zero-waste, enligt respondenten, innebär noll restprodukter. Materialåtervinning 
genererar även Waste. Denne uttrycker att i de företag som han varit i kontakt med har 
miljömålen ofta fokuserar på utsläpp av CO2. Perspektivet har dock flyttats, då det tidigare var 
fokus på emissioner, främst till luften. Fokus i miljömålen bör dock vara att reducera onödiga 
processer och onödig energiförbrukning i produktionen. ISO 14000 standarden beskriver 
respondenten som vilket verktyg som helst, det är ett ramverk som måste fyllas. Han menar 
vidare att certifieringen inte har någon bra måttstock för om målen är tillräckligt utmanade 
samt att en certifiering inte innebär att man på något vis är bra.   
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En annan respondent beskrev hur Haldex integrerade miljö i deras produktionssystem med att 
det finns en policy, ett miljöledningsprogram samt miljömål som är satta efter en 
miljöaspektsbedömning. Respondenten menar vidare att baksidan av 14000-standarden är att 
efter miljömålen och värderingarna ställts upp sker det inte så mycket. 
Miljöaspektsbedömningen genomförs i miljöledningsgruppen, där det avgörs vilka aspekter 
som är värst, vilka möjligheter de har till att påverka och styra samt vilka intressenter som 
finns. Utifrån detta ställs ett antal mål upp som berör energi, transporter, minskad skärvätske- 
och skäroljeförbrukning. Målen som är uppställda sträcker sig till år 2013, något som 
respondenten ser som positivt, då målen sträcker sig över en längre period. Målen är sedan 
delegerade på respektive chef för det området som berörs av målet och följs sedan upp av 
miljöledningen en gång i månaden. Åtgärder som vidtas om målen ej uppnås är att nya mål 
skall fastställas under ledningens genomgång. På frågan om Haldex använder sig av miljömål 
som konkurrensmedel gentemot andra företag, svarar densamme att miljöarbetet redan fanns 
innan Haldex blev certifierade. Anledningen till att de blev certifierade var för att kunden 
krävde det. Respondenten menar vidare att det mest handlade för Haldex del om att rätta sig 
efter standardens arbetssätt, då själva miljöarbetet redan var integrerat. Vidare är uppfattningen 
att det går åt för mycket tid till att upprätthålla standarden, att den behöver förnyas och att det 
hade varit bättre om tiden kunde läggas på riktigt miljöarbete istället. 
 
Övriga tillfrågade hänvisade till ISO 14000-standarden som det arbetssätt som användes mest 
frekvent utifrån deras erfarenhet. Där företaget strävar efter att hitta det mest miljöriktiga 
lösningarna.  
 
Ytterligare en respondent uttryckte att fördelarna med ISO 14000-standarden är att om 
standarden sköts på rätt sätt så medför det att man integrerar ett grönt perspektiv i bolaget. 
Baksidan utav det är att det ofta uppstår floskler i samband med att miljömålen skall fastställas. 
Svarande menar vidare att det avgörande är om målen har någon funktion i verkligheten, men 
om ledningen verkligen är intresserade av frågorna så kan standarden medföra miljömässiga 
förbättringar i form av till exempel materialsortering och minskade avfallsmängder.   
 
Uppfattning kring miljöarbete 
Uppfattningen kring miljöarbete var relativt samstämmig i att det uppfattas som något positivt 
på operatörsnivå och att det fanns ett stort intresse bland operatörer. En utav respondenterna 
uttryckte att förståelsen på operatörsnivå är god och att de ofta har förståelse för det uppenbara, 
men att de kanske inte alltid tänker på de områden där de själva inte är aktiva. Problemen som 
kan uppstå vid implementering är då miljöarbetet medför att de måste arbeta på ett annat sätt än 
tidigare. På chefsnivå är uppfattningen kring miljöarbete varierande. Några utav 
respondenterna uttrycker att miljöarbete inte prioriteras, då det finns för mycket annat som 
måste genomföras. Medan andra uttrycker det som att uppfattningen på chefsnivå baseras på ett 
aktivt ointresse kring miljöfrågor och att man där måste argumentera för att få fram några 
resultat. Det uttrycktes även under intervjuerna att pengar har stort inflytande på vad företag 
prioriterar, miljö kommer på grund av detta ofta ganska långt ner på stegen.      
 
Vid intervjuer med operatörer framkom det att uppfattningen kring miljö främst är kopplat till 
begreppet arbetsmiljö. En utav respondenterna uttryckte det som att uppfattningen är positiv 
om det leder till förbättringar. Ytterligare en respondent uttryckte det även som de förbättringar 
som gjordes utav den svarande, enbart utfördes för att underlätta i det egna arbetet. En annan 
utav respondenterna uttryckte att de som arbetar i produktionen inte är tillräckligt insatta och 
att den utbildning som finns främst är riktad gentemot cheferna. På frågan om hur mycket tid 
som läggs varje månad på miljöförbättrande åtgärder varierade svaren kraftigt. En utav 
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respondenterna svarade att det bestod av ett par timmar, en annan uttryckte att det inte fanns 
någon tid till sådant arbete då produktionstrycket var stort och en tredje uttryckte att det inte 
var en märkbar mängd tid som lades på miljöarbete.  
 
Konkurrensmedel 
Här framkom det att företag i allt större utsträckning antagligen använder sig av miljömål som 
konkurrensmedel. En respondent ansåg att det antagligen var så att många använde sig av det 
men att det även var en självklarhet att man tillhörde någon form av certifiering och att det på 
grund av detta uppstod frågor kring hur vasst konkurrensmedel det kan anses vara. En utav 
respondenterna svarade med att det beror på var man är i leverantörskedjan. Underleverantörer 
kanske inte kan använda sig av det i så stor utsträckning gentemot kund, då kunden ofta tittar 
på den totala miljöprestandan på produkten och inte på de specifika komponenterna i 
produkten. En annan respondent uttryckte att en dålig miljöpolicy kan komma att påverka 
konkurrenspositionen för företag vid till exempel upphandlingar.  
 
Trade-Offs 
De Trade-Offs som framkom under intervjun i samband med miljöförbättrande åtgärder var att 
man i vissa fall kan tappa ekonomisk effektivitet i produktionen. Ett exempel på detta är i de 
fall då det kan kosta mer att materialåtervinna för slutanvändaren, men värdet i materialet kan 
bibehållas.    
 
Verktyg 
Under intervjun framkom det att många företag använder sig av olika typer av visualiserings 
verktyg för att visa miljöflöden och energianvändning samt olika typer av databaser för 
registrering av ämnen som används i olika processer. Det framkom även ur intervjustudien att 
företag ofta har egna rutiner när det gäller miljöfrågor. Vanliga verktyg som används kopplat 
till miljö i företag är även de verktyg som ingår i ISO 14000 och ISO 14001. En utav 
respondenterna uttryckte även att många verktyg som ingår i kvalitetsarbete även ingår i arbetet 
med miljöförbättrande åtgärder, exempel på dessa verktyg är 5S och TPM. 5S är viktigt ur 
aspekten för materialförbrukning och avfallshantering, men även arbetsmiljö. TPM är viktigt ur 
den aspekten att maskinerna hålls i bra skick och inte drar mer energi än nödvändigt. Andra 
verktyg som nämndes under intervjun var FMEA, där risker kopplat till miljö reduceras.        

Vilka är de främsta problemen som uppstår vid arbete med miljöförbättrande 
åtgärder (Green Production)? 

Syftet med frågan är delvis att bilda en uppfattning kring vilka problemområden som finns vid 
arbete med Green Production samt att försöka få fram vilka av hindren som har störst 
påverkan.  
 
De största problemen som framkom genom intervjun kopplat till arbete med miljöförbättrande 
åtgärder är främst prioriteringar, kostnader samt att övertyga de anställda om att arbete med 
miljöförbättrande åtgärder är viktigt. En utav respondenterna uttryckte att ekonomi prioriteras i 
hög grad hos företag och att ett tydligt exempel är då råmaterial och annat fraktas från till 
exempel Kina. Andra problem som framkom var att många företag anlitar konsulter som 
kommer in och gör olika analyser, det kan vara tillexempel energieffektiviseringsanalyser och 
arbetsmiljöriskanalyser. Problemet i detta är att om företaget får en färdig analys i handen så 
medför detta ofta att ingen förbättring sker, då de själva inte har varit delaktiga i processen. En 
annan ledande aspekt är kostnader kopplade till åtgärderna som måste göras för att förbättra 
miljöarbetet. Det är sällan som ett företag är villigt att införa en åtgärd som inte medför en 
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förbättring i effektivitet eller kvalitet på produkterna. En utav respondenterna uttryckte det som 
att miljö inte prioriteras på samma sätt som de tidigare nämnda aspekterna och att det därför 
kan uppstå svårigheter vid implementering. En annan respondent ansåg att svårigheterna vid 
implementering grundas i att många tycker att det är svårt att arbeta med miljö. Det beror på att 
sambanden mellan olika miljöaspekter kan vara diffusa och aspekterna inte är frikopplade och 
beror på många olika anledningar. Detta gör att många helst åsidosätter dessa frågor, på grund 
av att de tycker att det är komplicerat och svårt.   

Vad kan man göra för att underlätta implementeringen? 

Frågan är främst kopplad till analysdelen i rapporten. Frågan har som syfte att visa på vilka 
åtgärder som kan göras för att underlätta implementeringen utav de verktyg som finns och för 
att arbetet med miljöförbättrande åtgärder skall fungera friktionsfritt i ett produktionssystem. 
Det svar som framkom inom ramen för frågeställningen redogörs för nedan. 
 
För att underlätta implementeringen utav miljöförbättrande åtgärder ansåg en utav 
respondenterna att utbildning och information spelar en stor roll för att underlätta miljöarbetet. 
Denne ansåg dock att om förståelsen för miljöområdet inte finns så är det mycket svårt att 
kunna påverka arbetet. Ytterligare aspekter för att underlätta implementering är att ge företagen 
de verktyg som krävs och se till att de kan använda dem. En utav de svarande beskrev att det i 
många fall är bättre att man går igenom metoderna i olika steg. Stegen skall underlätta 
processen att uppnå full förståelse kring hur verktygen används, istället för att implementera 
hela innebörden av verktyget direkt. Operatörerna uttryckte, som tidigare redogjorts, att den 
utbildning som ges på området enbart är till för chefer och inte är tillgänglig för operatörerna.       
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Analys 
Analysen bygger på de frågor som formulerades i syftet. Litteraturstudien samt intervjustudien 
ska fungera som stöd för analysen. 
  
Vad skiljer de olika produktionsfilosofierna (Green och Lean) åt? 
Nedan visas en tabell där de skillnader som påträffades under litteraturstudien samt 
intervjustudien ställts upp. Skillnaderna kommer även analyseras nedan. 
 
 Lean Production Green Production 
Verktygen Verktyg som behandlar kvalitet, 

effektivitet samt kostnad-Jidoka, 
Heijunka, JIT m.m. 

Verktyg som behandlar 
miljöpåverkan-LCA, Cradle to 
Cradle, TQEM m.m. 

Fokus i processen Ekonomi, effektivitet och kvalitet i 
produktionsprocessen 

Minimering av miljöpåverkan i 
in och utflödet av 
produktionsprocessen 

Typer av Waste Waste kopplat till produktion t.ex. 
onödig rörelse, överproduktion, 
defekter etc 

Waste med miljöfokus kopplat 
till produktion t.ex. energi, 
transporter, vatten och utsläpp  

Identifiering av Waste Traditionell Value Stream Map Environmental Value Stream 
Map 

Ledningssystem ISO 9000 ISO 14000 
 
Den tydligaste skillnaden som har kunnat tydas utifrån intervjustudien samt litteraturstudien 
mellan de två olika produktionssystemen är, var fokusen i produktionen och processen finns. I 
ett system som enbart bygger på Lean Production, är fokus på de aspekter i produktionen som 
berör ekonomi, effektivitet samt kvalitet i processen. Ett system som har Green Production 
som ram i produktionen fokuserar i första hand på den miljöpåverkan som förorsakas av 
processen. Ur intervjustudien uttrycktes även detta som en viktig skillnad samt att Green 
Production utgörs i större utsträckning av ett livscykelperspektiv med fokus på in och utflödet i 
processen. Det uttrycktes även under intervjustudien att Green Production i många fall är ett 
mer utmanande sätt att tänka, där man i större utsträckning ifrågasätter behovet av olika 
aspekter i processen. Detta innebär att i Lean Production är åtgärderna främst kopplade till 
själva produktionsprocessen, där effektivisering av flödet är av största vikt. I Green Production 
är fokus i åtgärderna mindre på produktionsprocessen och mer på vad som kommer in i 
processen och vad som kommer ut med avsikt på restprodukter, material, energi etcetera. För 
att förtydliga detta påstående ytterligare kan en jämförelse av verktygen som används i de olika 
produktionssätten göras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig 9: Olika fokus hos Lean Production och Green Production 
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De verktyg som främst är kopplade till Lean Production utgår ifrån TPS-huset med verktyg 
som till exempel Jidoka, Heijunka och JIT. Lean utgörs även av kvalitetsverktyg som till 
exempel TQM och TPM. Dessa verktyg är utvecklade med syftet att effektivisera flöden, 
minska kostnader i produktionen samt upprätthålla kvaliteten på produkterna.  
 
Green Production utgörs till större del utav verktyg som utgår från ett livscykelperspektiv. 
Exempel på olika verktyg som används är LCA och Cradle to Cradle. Verktygen används för 
att analysera den totala miljöpåverkan som en produkt har under hela livscykeln samt för att 
erhålla en produkt där inga restprodukter uppstår. De ovannämnda verktygen används främst 
under produktutvecklingsprocessen och kompletteras med verktyg som Reversed Supply Chain 
och TQEM i processutvecklingsfasen. Verktygen är exempel på att fokus i 
produktionsprocessen är förflyttad från enbart ett processeffektivt synsätt till ett synsätt som tar 
hänsyn till hela livscykeln och produktionskedjan med fokus på in och utflödet.   
 
Ytterligare skillnader finns i vilka olika typer av Waste som reduceras i de olika 
produktionsfilosofierna. Detta måste innebära enligt författaren att även de åtgärder som vidtas 
är riktade åt olika håll i elimineringsprocessen hos de olika produktionssystemen.  
 
Slutligen kan konstateras att Lean Production i större utsträckning är en mer utvecklad 
produktionsfilosofi med tydligare verktyg samt en mer utarbetad struktur. Green Production 
skiljer sig i det avseendet, då det fortfarande är ett relativt ungt produktionssystem med i många 
fall en relativt lös struktur och inte lika välutvecklade verktyg. Författaren har även erhållit 
uppfattningen ur litteratur samt intervjustudien, att pågrund av den relativt odefinierade 
strukturen som finns, har företag utvecklat egna metoder och kanske även i viss mån egna 
strukturer för att arbeta med grön produktion. Skillnaden kan här ses att Lean Production i 
större utsträckning är en fullt utvecklad produktionsfilosofi medan Green Production enbart 
består av ett antal verktyg som kan användas för att minimera miljöpåverkan. Detta pågrund av 
att Green Production till viss del saknar den struktur som Lean Production har.  
 
Hur uppfattas och arbetas det med Green Production ute på företag? 
 
Frågan är uppdelad i ett antal olika förhållningssätt som framkom genom intervjustudien.  
 
Kostnad och image  
Det som framkom genom att studera de intervjuer som genomfördes under tiden för 
examensarbetet, visade tydligt att arbetet med miljöförbättrande åtgärder är styrt av pengar. En 
utav respondenterna uttryckte att ekonomin i stort sett alltid kommer före andra faktorer och att 
ett tydligt exempel på detta är då företag väljer att frakta material från till exempel Kina. 
Företag som har svårt att se att miljöarbete kan leda till fördelar i deras produktion är i många 
fall motvilliga till att investera i olika åtgärder, om det inte är kopplat till att besparingar eller 
förbättringar kan erhållas. En utav respondenterna uttryckte även fenomenet som att det är 
viktigt att ett företag visar att de är engagerade i miljöarbete, men att de tenderar till att sätta 
miljömål på en relativt låg nivå. Detta medför dock att innebörden av olika begrepp som  
Zero-Waste och CO2-neutral devalveras och indirekt används på ett felaktigt sätt. Slutsatsen 
utav denna observation kan vara att många företag är måna om att det ska se ut som att man 
arbetar med miljö på ett godtagbart sätt, men är inte helt villiga att arbeta för att uppnå ett 
grönare produktionssätt. Författaren till examensarbetet ser detta som en stor brist i arbetet för 
en bättre miljö och en lösning på detta skulle kunna vara att ställa högre krav på företag. Detta 
genom lagstiftningar eller andra åtgärder så som striktare ISO-standarder. Detta skulle kunna 
medföra att företag engagerar sig i dessa frågor i större utsträckning. 
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Esty & Wilson (2009), menar dock att engagemanget i miljöfrågor kommer ske naturligt i 
framtiden. Detta på grund av att företag kommer ställas inför det faktum att råvaror inte 
kommer vara tillgängliga eller på grund av aktieägarnas ökande engagemang i miljöfrågor. 
Författaren till examensarbetet kan förstå detta resonemang men anser att det krävs att större 
press sätts på företag och att det bör ske i högre takt än vad som skulle ske naturligt.  
 
Lean ger miljömässigt godtagbara bieffekter 
En uppfattning som framkom genom intervjustudien var att företag i viss mån anser att 
tillräckliga miljömässiga fördelar uppstår vid arbete med Lean. Det framkom även att företag 
ofta anser att ett sparsamt produktionssätt är samma sak som ett miljömässigt godtagbart. Detta 
synsätt kan återkopplas till uppfattningen att företag i viss mån kan visa en viss ovilja i att 
investera i miljöförbättrande åtgärder, som inte gynnar deras egen produktion, med avsikt på 
effektivitet och kvalitet. Det har även konstaterats att de kvalitetsverktyg som idag främst 
förenas med Lean, även är verktyg som ingår under Green Production. Exempel på dessa 
verktyg är TPM och 5S. Något som företag kanske även tolkar som tillräckliga åtgärder för 
miljön. Det finns dock en risk med detta synsätt enligt författaren. Risken finns i att man missar 
olika möjligheter till ytterligare miljömässiga förbättringar, på grund av att man inte utnyttjar 
de verktyg som finns, till exempel TQEM eller LCA. Då verktygen, som tidigare beskrivits, 
reglerar i större utsträckning ett helhetsperspektiv på processen, där det finns möjlighet att 
förhindra olika typer av Waste redan innan det bildats. Författaren anser även att det är en 
nackdel att företag inte inser de kostnadsbesparingar som kan göras genom att implementera ett 
fåtal verktyg med miljöfokus i produktionsprocessen. Sarkis (2001) beskrev bland annat att 
kostnader kopplat till energi, material samt omhändertagande av restprodukter kan reduceras 
genom att implementera verktyget Reversed Supply Chain.  
 
Lean & Green 
Utifrån de studier som gjorts inom integreringen utav de två olika produktionssystemen kan 
dock både miljömässiga fördelar och ekonomiska fördelar erhållas, utan att det ena systemet 
utkonkurrerar det andra. Uppfattningen som erhållits av författaren är dock att den typen av 
produktionssystem främst är grundat på Lean, men där de gröna aspekterna är integrerade, 
genom användandet av verktyget GVSM. Författarens uppfattning av detta är att den här typen 
av integrering är bra i den avsikten att företag fångar upp några utav de miljöaspekter som 
annars kan åsidosätts. Det är även en bra metod för att föra in ett mer fördjupat synsätt på miljö 
i ett företag, utan att helt behöva förkasta det produktionssystem som redan existerar.  
 
Miljö och arbetsmiljö 
En viktig erfarenhet som kom ur intervjustudien var att uppfattningen kring vad som är miljö 
för insatta inom området, inte är samma som operatörernas uppfattning. Operatörernas synsätt 
är mycket snävare och innefattar ofta enbart deras egen arbetsmiljö. Detta medför enligt 
författaren att åtgärder som skulle kunna bidra till förbättrad miljö kan försummas, då 
operatörerna i många fall inte är tillräckligt insatta. Operatörerna som intervjuades uttryckte att 
de själva inte ansåg sig vara tillräcklig insatta samt att det enbart var cheferna som fick 
utbildning inom området. Här anser författaren att om operatörer och övrig personal integreras i 
större utsträckning i miljöarbetet genom utbildning, något som används inom Lean i stor 
utsträckning genom Kaizen, kan ytterligare miljömässiga fördelar erhållas i ett företag.  
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Verktyg 
Det som framkom av intervjuerna var att de metoder och verktyg som används vid 
miljöförbättrande åtgärder ute på företag ofta är kopplade till visualiseringsverktyg. En utav 
respondenterna visade ett visualiseringsverktyg som används i samband med 
energieffektivisering. Syftet med verktyget var att visa energiförbrukningen i de olika 
processerna i produktionen, för att därefter minimera förbrukningen i de mest krävande 
processerna. Författaren anser att denna typ av verktyg är mycket effektiv vid minimering av 
Green Waste, då det synliggör inom vilka processer som åtgärder krävs på ett sätt som de flesta 
kan förstå. Författaren menar vidare att det är inom detta område som de största fördelarna kan 
erhållas, då alla inom företaget kan integreras i förbättringsarbetet. Genom intervjustudien samt 
utifrån litteratur framkom det även att de flesta företag arbetar utefter någon form av 
miljöledningssystem med uppsatta miljömål. Problemet i detta är dock kopplat till att företag 
tenderar till att ställa upp relativt vaga miljömål och att miljöledningssystem ofta enbart berör 
ledning och inte i vilken mån som målen skall uppnås. Detta skulle enligt författaren kunna 
avhjälpas om en tydligare och striktare standard erhölls, där företaget vägleds till en godtagbar 
nivå för miljöarbete. Författarens uppfattning är dock att det inte verkar som att det egentligen 
spelar någon större roll vilken typ av verktyg som används i processen för att uppnå en bättre 
miljö. Huvudsaken är att effekten av användandet av olika metoder och verktyg bidrar till en 
bättre miljö. Det är dock av stor vikt att de verktyg som används integrerar alla anställda och 
inte enbart ett fåtal utvalda.   
   
Vilka är de främsta problemen som uppstår vid arbete med miljöförbättrande åtgärder 
(Green Production)/Vad kan man göra för att underlätta implementering? 
 
De två frågeställningarna har kombinerats då de i stor utsträckning är integrerade, författaren 
anser att det inte är meningsfullt att dela upp dem i två separata kategorier vid analysering. 
 
De största problemen som framkom vid implementering av miljöförbättrande åtgärder verkar 
till stor del vara kopplat till övertygelse hos anställda och ledning, kostnadsaspekten, 
prioriteringar i produktionen samt okunskap inom området.  
 
Braungart & McDonough beskriver att formgivning och produktion av produkter till stor del 
har präglats av ett Cradle to Grave-perspektiv. Detta linjära synsätt på produkter och 
produktion är inte gynnsamt för miljön, de menar vidare att materialvärdet sjunker vid 
återvinning eller går helt till spillo om produkten kasseras. Detta produktionssätt är dock 
gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv, då det innebär att produkternas livslängd förkortas, 
vilket gör att kunden måste byta ut produkten inom kortare intervaller. En utav respondenterna 
beskrev i intervjustudien att övertygelse är det som är svårast vid implementering utav olika 
miljöförbättrande åtgärder. Utan övertygelse går det inte att få människor att ändra sina 
beteendemönster. Vidare uttrycktes det i intervjustudien att på grund av att företag till störst del 
räknar i monetära enheter, kommer miljöarbetet längre ner på prioriteringslistan. Detta kan 
återkopplas till det som diskuterades tidigare i analysen att företag inte är villiga att investera i 
åtgärder om det inte gynnar deras egen produktion. Enligt författare är det här som 
undervisning, striktare standarder och lagstiftning kan underlätta arbetet.     
 
Författaren kan förstå varför svårigheterna med miljöförbättrande åtgärder uppstår. 
Green Production är som tidigare nämnts inte ett fullt utvecklat produktionssystem, med 
relativt lös struktur kring hur miljöarbete skall bedrivas. Detta innebär enlig författaren att 
fördelar kan erhållas genom utbildning. Författaren tror att företag måste erhålla kunskap i 
varför det är viktigt att arbeta med frågorna, vilka fördelar som kan erhållas, förutom de 
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ekonomiska, samt att de får utbildning i hur de ska applicera verktygen på produktionen. Det 
senare uttrycktes genom intervjustudien som ett problem, då företag ofta kallar in konsulter 
som gör en analys åt företaget. Nackdelarna är att konsulten inte har full insikt i hur företaget 
fungerar och hur operatörerna beter sig i produktion samtidigt som företaget inte till fullo är 
delaktig i konsultens arbete. Respondenterna uttryckte att det är i dessa fall som det är bättre att 
ge utbildning i hur verktygen fungerar samtidigt som en långsam implementering erhålls. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Examensarbetet har behandlat området Green Production med fokus på skillnader och likheter 
mellan ett produktionssystem som bygger på Lean och ett som bygger på Green. Verktyg som 
används, hur uppfattningen och arbetet med produktionssystemet ser ut samt vilka svårigheter 
som kan uppstå vid implementering av ett grönt produktionssystem är delar som även berörts i 
rapporten. De viktigaste erfarenheterna som erhölls under examensarbetet redovisas nedan. 
 
Skillnaderna mellan produktionssystemen:  
 
 Lean Production Green Production 
Verktygen Verktyg som behandlar kvalitet, 

effektivitet samt kostnad-Jidoka, 
Heijunka, JIT 

Verktyg som behandlar 
miljöpåverkan-LCA, Cradle to 
Cradle, TQEM 

Fokus i processen Ekonomi, effektivitet och kvalitet i 
produktionsprocessen 

Minimering av miljöpåverkan i 
in och utflödet av 
produktionsprocessen 

Typer av Waste Waste kopplat till produktion t.ex. 
onödig rörelse, överproduktion, 
defekter etc 

Waste med miljöfokus kopplat 
till produktion t.ex. energi, 
transporter, vatten och utsläpp  

Identifiering av Waste Traditionell Value Stream Map Environmental Value Stream 
Map 

Ledningssystem ISO 9000 ISO 14000 
 
Till tabellen kan ytterligare en skillnad konstateras i att Lean Production i större utsträckning är 
en mer utvecklad produktionsfilosofi med tydligare verktyg samt struktur. Lean Production 
fokuserar även till stor del på produktionsprocessen, medan Green Production fokuserar på in 
och utflödet samt i större utsträckning på ett livscykelperspektiv. Green Production är även ett 
ungt produktionssystem med en relativt lös struktur och inte lika välutvecklade verktyg.  
 
Uppfattningar och arbetsstruktur kring miljöförbättrande åtgärder: 
Uppfattningarna kring miljöförbättrande åtgärder som framkom genom intervjustudien var 
många. De mest betydande uppfattningarna omfattade dock kostnader, prioriteringar samt 
okunskap inom området.  
 
Kostnader uttrycktes som en utav de bidragande orsakerna till att företag kan visa en viss ovilja 
att investera i miljöförbättrande åtgärder. Ledningen i ett företag anser ofta att miljö är något 
som kostar pengar och att de miljömässigt positiva effekter som utkommer genom Lean är 
tillräckliga. Miljö prioriteras på grund av detta inte i någon större utsträckning, i första hand 
kommer effektiviteten i processen. Vad företag inte inser är dock att många ekonomiska 
fördelar kan erhållas genom miljöförbättrande åtgärder, bland annat kan kostnadsbesparingar 
erhållas genom till exempel lägre materialkostnader, kostnader kopplade till bortforsling av 
restmaterial och energikostnader.  
 
Genom intervjustudien samt litteraturstudien framkom det att företag som arbetar med 
Green Production ofta arbetar med olika typer av visualiseringsverktyg. 
Visualiseringsverktygen är ett enkelt sätt för ett företag att fastställa hur mycket Green Waste 
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som uppstår i de olika processerna samt var förbättringar kan erhållas. Det framkom även att 
företag ofta utvecklar egna rutiner för miljöarbetet, detta kan återkopplas till att 
Green Production fortfarande har en relativt lös arbetsstruktur.   
 
Många företag arbetar även utefter olika miljöledningssystem, till exempel ISO 14000. Dessa 
standarder har dock uttryckts som relativt verkningslösa, då de mål som ställs upp ofta inte är 
tillräckligt utmanade. Anledningen till att effekten är begränsad kan bero på att företag enbart 
har miljömålen för att visa upp utåt att de arbetar aktivt med miljö, men är inte egentligen 
intresserade eller villiga att investera i åtgärder och på riktigt arbeta för en bättre miljö.  
 
Svårigheter vid arbete med miljöförbättrande åtgärder/vad kan man göra för att underlätta 
arbetet?  
 
De främsta svårigheterna vid arbete med miljöförbättrande åtgärder visades vara att övertyga 
att arbete med miljö är viktigt, att arbete med miljöförbättrande åtgärder utförs av konsulter 
samt att formgivning och produktion av produkter till stor del har präglats av ett 
Cradle to Grave-perspektiv. I intervjustudien uttrycktes det att om medarbetarna och ledningen 
inte är övertygad om att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor så kommer arbetet inte 
medföra några förbättringar. Genom litteraturen uttrycktes det att beteendet kring produktion 
och formgivning bidragit till ett, ur miljösynpunkt, ogynnsamt produktionsmönster där 
livscyklerna för produkter förkortas och produkter produceras i högre takt. Vid arbete med 
förbättringar i produktionen tas i många fall hjälp utav konsulter. Nackdelen med detta är att 
företaget ofta inte är delaktiga i processen, utan får en rapport i handen med olika aspekter som 
bör åtgärdas samtidigt som konsulten inte har full insikt i hur företaget fungerar och hur 
produktionen ser ut när konsulten inte är närvarande.    
 
Detta skulle kunna avhjälpas genom att i större utsträckning utbilda företag i vikten av att 
arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Visa vilka fördelar som kan erhållas genom att arbeta på 
ett miljömedvetet sätt samt ge företagen verktygen att genomföra förbättringar självständigt. 
Ytterligare åtgärder för att underlätta i arbetet med miljöförbättrande åtgärder skulle kunna vara 
striktare lagstiftning samt uppdaterade standarder där det framgår i vilken grad förbättringar 
skall genomföras. 
 
Nedan är de rekommendationer för vidare forskning inom området redogjorda: 
 
•Utveckla en tydligare struktur kring arbete med Green Production. Detta bör göras då det 
skulle underlätta avsevärt för företag som vill arbeta mot mer miljövänlig produktion. 
 
•Kartlägga om utbildning inom området skulle medföra positiva effekter för miljön. Företag 
skulle presumtivt genom utbildning erhålla kunskap hur de ska använda verktygen kopplade till 
Green Production samt insikter i varför de ska ha miljön som stöttepelare.  
 
•Undersöka i vilken mån lagstiftning skulle kunna påverka företags produktionsmönster och 
syn på miljö, skulle striktare lagar kopplade till produktion bidra till en förbättrad miljö? 
 
•Undersöka vilka effekter en uppdaterad ISO 14000 standard kan medföra för 
produktionsprocessen och miljöarbetet. Intressant är även hur en sådan standard bör vara 
utformad för att resultat ska uppnås. Standarden bör bland annat innefatta i vilken omfattning 
som miljökraven skall uppnås.  
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Bilaga 5: Intervjuguide  
Följande formulär användes under intervjustudien: 

 
Intervjustudie – Green production 
 
Syfte med intervjustudien 
Intervjustudien skall ingå som en del i ett examensarbete på C-nivå som genomförs på 
Mälardalens Högskola inom högskoleingenjörsexamen med inriktning på innovativ produktion 
och logistik.  
Syftet med intervjustudien är att komplettera den litteraturstudie som utförts inom ämnet Grön 
produktion. De frågor som kommer ställas under intervjun är riktad mot ansvariga för 
miljöfrågor samt operatörer. Det vore önskvärt att intervjua två stycken som är insatta i arbetet 
med grön produktion och två operatörer.  
Intervjustudien är upplagd på det sättet att frågorna är till för att få igång ett samtal kring grön 
produktion. Fokus kommer dock vara på verktyg som används, svårigheter vid implementering 
av dessa och hur den allmänna uppfattningen kring miljöarbete ute på företag ser ut. 
Deltagarna i intervjustudien kommer att vara anonyma. 
 
Kontaktuppgifter 
Sofie Allander 
E-mail: sar08001@student.mdh.se 
Mobil: 070-7910663 
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Intervjustudie 
Green production 
Miljöledning 
 
Företag: 
Namn: 
Befattning: 
Avdelning: 
 

1. Beskriv vad du jobbar med. 
2. Hur arbetar ni med produktionsförbättringar (Haldex way, Volvo Way, Toyota 

Way) 
(2a) Beskriv hur Er produktionsfilosofi är uppbyggd 
3. Beskriv på vilket sätt miljö integreras i Ert produktionssystem? 
4. Vilken källa till negativ miljöpåverkan är viktigast för Er att förbättra? 
5. Beskriv vad ett grönt produktionssystem är för dig? (Grönt = Ett 

produktionssystem som minskar miljöpåverkan)  
6. Vilka är de största skillnaderna mellan ett traditionellt produktionssystem som 

bygger på Lean och ett som bygger på Green enligt dig? (map att företag ibland 
uppfattar att lean medför green) 
(6a) Varför tror du att många företag uppfattar att arbete med Lean medför 
Green? 

7. Vilka miljömål har ni och vad motiverar till att gå framåt i miljöarbetet? 
(Prioriteringar etc) 

8. Var ligger huvudansvaret för att miljömål följs och uppnås? 
9. Vilka ”trade-offs” upplever du finns vid arbete med miljöförbättrande 

åtgärder? 
10. Vilka verktyg ingår i arbetet med miljö? (TQEM, Cradle to Cradle, GVSM, 

LCA etcetera) 
11. På vilket sätt har verktygen förbättrat miljön? 
12. Vad fungerar bra vid implementering utav dessa verktyg? 
(12a) Vad fungerar mindre bra? Vilka svårigheter som kan uppstå vid 
implementering? 
13. Hur uppfattas arbetet med miljö av de anställda? (finns det skepticism vid 

implementering etc) 
14. Var ligger huvudansvaret för att miljömål följs och uppnås? 
15. Vilka ”trade-offs” upplever du finns vid arbete med miljöförbättrande 

åtgärder? 
16. Vilka verktyg ingår i arbetet med miljö? (TQEM, Cradle to Cradle, GVSM, 

LCA etcetera) 
17. På vilket sätt har verktygen förbättrat miljön? 
18. Vad fungerar bra vid implementering utav dessa verktyg? 
(18a) Vad fungerar mindre bra? Vilka svårigheter som kan uppstå vid 
implementering? 
19. Hur uppfattas arbetet med miljö av de anställda? (finns det skepticism vid 

implementering etc) 
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Intervjustudie 
Green production 
Operatörer  
 
Företag: 
Namn: 
Befattning: 
Avdelning: 
 
1. Beskriv vad du arbetar med 
2. Hur arbetar ni med produktionsförbättringar? 
3. På vilket sätt arbetar ni med miljö i produktionen? 
4. Finns det tydliga miljödirektiv kring hur ni ska arbeta? 
5. Vilka metoder kommer ni i kontakt med vid arbete med miljöförbättrande åtgärder? 
(5a) Vad fungerar bra? 
(5b) Vad fungerar mindre bra? 
6. Får ni utbildning inom miljöområdet? 
(6a) Hur ser den ut? 
7. Hur mycket tid läggs varje månad på miljöförbättrande åtgärder? 
8. Hur är din syn på arbetet med miljö? (viktigt, mindre viktigt?) 
(8a). Finns det positiva sidor? 
(8b). Negativa sidor? 
9. Hur tror du att arbetet med miljö uppfattas av övriga anställda? 
 
 


