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Sammanfattning 
I denna Rapport presenteras en fallstudie vars syfte är att undersöka hur olika lean verktyg 
påverkar miljön och produktiviteten hos företaget Scania. Undersökningen har genomförts med 
trianguleringsmetod vilket innebär att det som studeras har betraktats från olika perspektiv. 
Studien bygger till stor del på en artikel som behandlar ett liknande fall med flera företag där det 
har undersökts hur hur ofta olika lean verktyg används av de undersökta företagen. Artikeln har 
definierat vilka lean verktyg som bidrar till minskad miljöpåverkan samt ökad produktivitet. Med 
detta som utgångspunkt undersöks fallet Scania och de lean verktyg som både ger minskad 
miljöpåverkan samt ökad produktivitet. Det är en svår uppgift att bevisa att ett lean verktyg har 
gett upphov till minskad miljöpåverkan eller ökad produktivitet då det är många parametrar som 
måste beaktas. Då bara mätdata över en tio års period var tillgängligt och det är centralt att känna 
till hur det har sett ut innan respektive lean verktyg infördes och sedan jämföra det med hur det 
ser ut efter, var det bara var två stycken av de åtta lean verktygen som undersöktes som kunde 
ingå i undersökningen. 
Källor som använts för att få kunskap till studien är litteratur, material från Scanias hemsida och 
tre intervjuade personer från Scania. 
Scanias hemsida ger en bild av ett företag med stort miljöengagemang och deras 
miljökoordinator ger likaså en tydlig och positiv bild av hur miljöstrukturen i företaget ser ut. De 
arbetar med miljöledningssystemet ISO 14001 som innebär ökade krav utöver de som lagen 
ställer, men deras produktionschef menar att miljömedvetenheten måste bli bättre i företaget.  
Det framkommer alltså två delvis olika bilder av hur miljöfrågor samordnas med produktion. 
Detta gör det svårt att veta i vilken grad företaget verkligen samverkar miljö och produktion, 
men den tydliga strukturen för miljöarbetet och intervjun med miljökoordinatorn överväger, och 
det sammanfattande intrycket är att Scania är ett företag som samverkar miljö och produktion.  
En slutsats från detta arbete är att lean verktygen inte direkt kan knytas till miljöpåverkan i fallet 
Scania men däremot kan enskilda lean verktyg kopplas till produktivitets ökning. 

	  

	  

	  

	  
 



 

 

 
 
 
Abstract 
This report presents a case study that aims to examine how various lean tools affect the 
environment and the productivity of the company Scania. The survey was conducted by 
triangulation, which means that the object which is being studied have been considered from 
different perspectives. The study is largely based on an article that deals with a similar case with 
several companies in which it has been investigated how often various lean tools is used by the 
surveyed companies. This article has defined the lean tools that helps to reduce environmental 
impact and increase productivity. Based on the results from this earlier study, the company 
Scania is investigated and the lean tools that provide both reduced environmental impact and 
increased productivity is studied. It is a difficult task to prove that a lean tool has given rise to 
reduced environmental impact and increased productivity when there are many parameters to be 
considered. Since only data over a ten year period were available, and it is vital to know how it 
looked before and after a lean tool were introduced, it was only two of the eight lean tools 
investigated which could be included in the survey. 
Sources used to gain knowledge to the report was literature, material from the Scania website 
and interviews with three employees from Scania. 
Scanias website gives a picture of a company with a big commitment to the environment and 
their environmental coordinator also provides a clear and positive picture of the environmental 
structure of the company. They work with the environmental system ISO 14001 that implies 
higher requirements than those required by law, however their production manager believes that 
environmental awareness must be even further improved in the company. 

Two slightly different images are presented of how environmental issues are coordinated with 
production. This makes it difficult to know to what extent the company really interact 
environment and production, but the clear structure of Scanias environmental structure and the 
interview with the environmental coordinator gives the general perception that Scania is a 
company that cooperates environment and production. 
One conclusion from this work is that lean tools are not directly linked to the environment in 
case Scania but individual lean tools can be linked to productivity increases. 
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1. Inledning 
En produktionsstrategi som både fokuserar på produktivitet och minskad miljöpåverkan 
är vad alla företag bör sträva efter (C. Mallika et al. 2011). Att kontinuerligt arbeta med 
att minska miljöpåverkan kan leda till många fördelar för ett företag, inte bara genom att 
producera miljövänliga produkter utan också skapandet av produkterna blir 
miljövänligare (M. Kidwell 2006). Lean är en verksamhetsstrategi som företag i 
huvudsak använder för att förbättra produktivitet, men flera forskare anser att det även 
finns principer inom lean som leder till en minskad miljöpåverkan (M. Kidwell 2006, J. 
Maxwell, 1996). Den här rapporten behandlar en fallstudie av hur ett företags 
miljöprestanda påverkas av lean. 

 
På senare år har allmänhetens uppfattning om miljön genomgått en radikal förändring. 
Människor har blivit mer miljömedvetna på grund ständiga påminnelser om hur 
miljöpåverkan ökar av vår livsstil, som medför t ex förbrukning av fossila bränslen etc. 
(R. Palevich 2012) 
Ett vanligare sätt för europeiska företag att tackla miljöfrågor är att ha så kallade 
miljöledningssystem t ex ISO 14001. Detta system syftar till stor del på att öka 
miljöprestanda vilket innebär att minska användning och minska utsläpp av t ex material 
och koldioxid. 
Idag är lean en ledande managementfilosofi som många företag tillämpar och det anses 
av flera forskare att det finns en stor potential att förbättra ett företags miljöprestanda 
genom att införa lean (R. Palevich 2012), främst för eliminering av slöseri. Det här har 
resulterat i att lean fokuserat på miljöprestanda har blivit en uppmärksammad 
produktionsstrategi. Termen ”Green lean” innebär att med hjälp av lean göra 
produktionen ”grönare” dvs. miljövänligare. (Mollenkopf et al. ) 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här rapporten är att få en bredare kunskap och djupare förståelse av hur 
integrering av lean och miljöhänsyn påverkar ett företags miljöprestanda. Scania är ett 
företag som arbetar enligt lean. Företaget grundades 1891 och har drygt 38 600 
anställda. Idag är de en av världens ledande tillverkare i tunga lastbilar och bussar. 
Scania har en medveten miljöstrategi och arbetar ständigt för att minimera 
miljöpåverkan för att uppnå en hållbar utveckling för företaget. 
Därför är det intressant att undersöka kopplingen mellan Scanias arbetssätt med lean 
och miljön. Det har lett till att följande frågor; 
Vilka lean verktyg har störst påverkan på miljöprestanda?  

Hur arbetar Scania med lean och vilka verktyg används?  
Hur ser företagets miljöpåverkan och produktivitet ut? 
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1.3 Avgränsningar 
Åtta av tio lean verktyg som Shah och Ward tar upp i sin studie har valts ut och 
undersökts i Scania De tidsperioder som studeras i är dels en tioårsperiod för 
miljöpåverkan samt en nio års period på produktiviteten då det var den längsta möjliga 
tidsperioder som var tillgänglig.  

De parametrar som mäts under tioårsperioden är det mått som kommer ligga till grund 
för hur Scanias miljöpåverkan har sett ut de senaste tio åren. Shah och Ward nämner ett 
antal olika miljö och produktivitets parametrar som behandlas som nyckeltal i deras 
undersökning. Anledningen till att de parametrar som presenteras i fallet Scania inte 
exakt överensstämmer med Shah och Ward är att alla inte var tillgängliga. 
Det som arbetet fokuserar på är att undersöka hur Scanias miljöprestanda och 
produktivitet har varierat över en tidsperiod och jämföra detta resultat med litteraturen 
som studeras. 

2. Fallstudien 
En fallstudie har genomförts där trianguleringsmetoden har använts för att kunna 
betrakta det som studeras från olika perspektiv. Valet av metod motiveras av att 
triangulering är lämpligt just för att ge en bra förståelse för det studerade även då bara 
ett företag studeras.  

Information har inhämtats på tre olika perspektiv; 1) rådata från miljökoordinator på 
Scania som sammanställt och presenteras i diagram figur 6, 2)information från 
företagets hemsida och 3)intervjuer med chefer inom företaget.  
Syftet med trianguleringen är att få bättre förståelse för det studerade genom att använda 
flera källor med olika perspektiv (M. Denscombe 2009). Fallstudien genomfördes på 
företaget Scania vilket är motiverat då Scania har en verksamhetsstrategi som anses vara 
relevant till rapporten. Empirin som tidigare nämnts är insamlad från tre 
semistrukturerade intervjuer där de intervjuade har haft tillgång till frågor innan 
intervjun och har förberett svar och har talat fritt kring de utvalda ämnena (M. 
Denscombe 2009). Detta intervjusätt ansågs vara det bästa då det ökade chanserna att få 
med allt relevant material, även sådant som inte efterfrågas i de planerade frågorna. 
Annan empiri som har samlats in är referensramar Scania måste uppfylla, vilka verktyg 
företaget använder sig av och miljörapporter som innehåller verksamhetens miljö och 
produktivitetsparametrar. Miljörapporterna kommer från miljökoordinatorn på Scania 
och dessa är granskade av en tillsynsmyndighet. Informationen som har erhållits anses 
vara betydelsefulla för att kunna analysera företaget och få fram ett resultat. 

Informationen som inhämtas från rapporter har använts som nyckeltal för att undersöka 
vilken inverkan som implementeringen av olika lean verktyg har haft på Scania under 
en 10års period för miljön och en nio års period för produktiviteten. Orsaken till att bara 
åtta verktyg har valts av de tio som Shah och Ward tar upp i sin studie är att det är oklart 
hur definitionen lyder om t ex lean verktyg har tillämpats på saftey standards och 
forskning och utveckling eller ifall dessa kan anses vara lean verktyg som tillämpas i en 
större process som t ex Kaizen, Sex sigma och Kanban. På grund av denna oklarhet 
väljs dessa två lean verktyg bort från undersökningen. 
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Personerna som intervjuades är en miljökoordinator på Scania, en produktionsansvarig 
på Scania samt en miljöansvarig på ett dotterbolag (Dynamate) till Scania. Anledningen 
till att dessa personer valdes var för att få en tydlig bild över hur produktion och 
miljöfrågor hanteras på Scania. Det ansågs viktigt att intervjua flera personer för att få 
en bättre bild av hur de anser att produktionen integreras med miljön.  

En svaghet med en fallstudie är huruvida den är representativ som en jämförelse för 
andra företag med liknande förutsättningar. Detta ska beaktas då en jämförelse görs. Det 
är ingen Survey studie och därför ska inte denna undersökning användas som ett 
statistiskt mått utan som en analys av det här enskilda fallet (M. Denscombe 2009). 
Eftersom flera olika perspektiv anlagts och de visar en bild som överensstämmer relativt 
bra ökar det trovärdigheten i resultaten. Detta ger också en fullständigare bild av 
företaget som undersöks. 

3. Lean och miljö 
 
3.1 Lean Production 
Lean Production, även kallat lean härstammar från det japanska bilföretaget Toyota 
under den tiden efter andra världskriget då Japan hade knappa resurser vad gäller 
teknologi, råvaror och finansiella medel. Då Japan är ett litet land till ytan innebar det 
att stora lager inte var något att räkna med. Toyota inrättade då en orderstyrd 
produktion, där produktionen inte startade förrän kunden la en order. Toyota utvecklade 
en flödeseffektiv produktion utifrån kundens behov, där det fokuserades på att göra rätt 
saker i rätt mängd och i rätt tid. På grund av resursbrist var Toyota tvungen att utveckla 
ett flödeseffektivt sätt för att driva verksamheten som idag kallas för Toyota Production 
System (TPS). I slutet av 80- talet växte intresset för Toyota bland västerländska 
forskare. Forskarnas studier och observationer med utgångspunkt från Toyota fick ett 
nytt koncept och ett nytt namn, nämligen lean. Termen ”lean” kommer från tankesättet 
att använda endast så lite resurser som krävs för att producera produkter, med så lite 
mankraft som möjligt, med så lite investeringar i maskinerna som möjligt, så lite lager 
som möjligt osv. Engelska ordet lean betyder nätt och det är vad många industrier 
eftersträvar, d.v.s. ett nätt produktionssystem där målet är att få mer värde för mindre 
arbete. Lean Production är en verksamhetsstrategi med en mängd praxis som fokuserar 
på att eliminera slöseri och icke värdeskapande aktiviteter för att maximera 
produktiviteten. Lean är inte en statisk och bestämd samling principer, utan de metoder 
som har bevisats att fungera bäst skall användas då lean är ett tillvägagångsätt att 
ständigt arbeta för att förbättra sig (N. Modig, P. Åhlström 2011). 
 

3.2 Leans miljöprestanda  
Då hela lean filosofin bygger på att smalna av produktionsprocessen och ta bort onödiga 
moment så är det lätt att dra slutsatsen att användning av t ex material och energi 
minskar. Det finns flera exempel på företag som har infört lean i sitt verksamhetsflöde 
som sedan har fått en bättre miljöprestanda (M. Kidwell 2006). Det ska poängteras att 
inget lean verktyg används i enbart syfte att förbättra miljöprestanda utan i syfte att 
maximera produktivitet. 
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Ett verksamhetsflöde som präglats av Lean bidrar automatiskt till en minskad 
miljöpåverkan utan hjälp av andra miljöverktyg (M. Kidwell 2006). EPA har gjort ett 
försök att förändra två lean verktyg VSM och 5S för att bli ännu mer miljövänliga. I 
VSM förslås att miljökänslighet ska bli en parameter som ska kontrolleras t ex flöden av 
farligt avfall. 5S blir 6S där det sjätte S:et står för säkerhet vilket ska inkludera 
behandling av miljöfarliga material så att inget kommer ut i naturen. (M. Kidwell 2006)  
 

Nedan presenteras två exempel på olika företag som har applicerat lean på sin 
verksamhet och märkt en koppling till en minskad miljöpåverkan. Sedan förklaras kort 
begreppet green lean som ofta används i litteratur och artiklar. ISO 14000 nämns i det 
sista stycket och förklaras noggrannare under rubriken miljöstyrning och 
miljöprestanda. ISO 14000 är en serie miljöledningssystem vilka innefattar t ex ISO 
14001. 

 
General motors applicerade lean verktyget Kaizen på rengöring av måleriet i en av deras 
fabriker. Det insågs snabbt att måleriet städades för ofta och med en noggrannare 
städning som ägde rum vid färre tillfällen så kunde produktionsflödet öka. Det insågs 
också att lösningsmedel kunde återvinnas i en högre utsträckning så att VOC-utsläppen 
minskade med 1,419liter per år. (M. Kidwell 2006) 

 
Ett exempel på hur lean automatiskt bidrar till en bättre miljöprestanda är fallet då 
Honda skulle införa ISO 14000 i två av sina amerikanska fabriker i Ohio. 
Miljöansvarige för fabrikerna var mycket orolig över detta och ansåg att högkvarteret 
hade varit väl entusiastiska när de hade genomfört detta beslut. Det visar sig dock att det 
gick mycket lätt att införa standarder för ISO 14000 i Ohio fabrikerna och enligt 
miljöansvarige var detta just för att deras lean strategi var så miljöinriktad. (J. Maxwell, 
1996) 

 
Green lean supply chain är ett begrepp som används mycket i litteratur och innefattar 
alla delar i ett företag samt deras leverantörer. Lean Green supply chain kan delas upp i 
två delar en extern och en intern. Den externa delen innebär arbetsmetoder som berör 
kunder och leverantörer. En stark relation mellan företag och leverantör eller att bli 
bättre på att utföra prognoser skapar en mindre variation i systemet och kan leda till 
besparingar rent ekonomiskt och miljömässigt. De interna arbetsmetoderna inkluderar 
metoder som kan göra verksamheten mer effektiv. (R. Palevich 2012) 

 
3.3 Miljöstyrning och Miljöprestanda  
Uttrycket miljöprestanda kommer ofta att används i rapporten och bör därför förklaras. 
Med miljöprestanda menas mätbara resultat från miljöledningssystem (MLS). 

utöver de krav som lagar ställer på företag kan dessa arbeta med olika 
miljöledningssystem (MLS) som kompletterar lagarnas krav. Exempel på 
miljöledningssystem är ISO 14001 som är del i ISO 14000 serien. ISO står för 
International organisering för standardisering. ISO 14001 är en internationell 
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miljöstandard som ett företag måste uppfylla för att sedan få ett certifikat. ISO 14001 
består stora drag av ett 50-tal skall-satser som måste uppfyllas. Det ställs inga krav på 
att företaget t ex att ett företag ska ett begränsat utsläpp av koldioxid eller 
energianvändning, men det finns krav angående ständig förbättring av miljöprestanda 
och detta brukar mätas med hjälp av att olika nyckeltal tas fram över en tid för att kunna 
se ett resultat. ISO 14001 kan ses som ett komplement till lagkrav (J Ammenberg 2012). 
 

Det finns ytterligare ett välkänt MLS som kallas EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme). EMAS är EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision. EMAS har 
stora likheter med ISO på många sätt t ex kräver inget av dem exakta gränser för 
utsläpp, energianvändning eller dylikt. Den viktigaste skillnaden mellan ISO 14001 och 
EMAS är att EMAS kräver en miljöredovisning som ska granskas av en opartisk tredje 
part. ISO 14001 kräver inte detta (J Ammenberg 2012). 

 
En relevant fråga är hur miljöprestanda mäts. Det finns två typer av indikatorer som en 
annan standard rekommenderar (ISO 14031) detta är att dela in de mätbara 
indikatorerna i två kategorier hårda (operationella) och mjuka (organisatoriska). 
Exempel på de hårda indikatorerna är mängder emission, avfall, energi användning.  De 
mjuka indikatorerna är t ex utbildningstimmar, investerade belopp. Det är de 
operationella indiaktorerna som har starkast koppling till miljöprestandan då de 
organisatoriska indikatorerna är av sådan karaktär att det är svårt att ge en klar 
beskrivning av tillhörande miljöpåverkan (J Ammenberg 2012).  
 

3.4 Studie Introduktion 
Studien som görs i denna rapport bygger på en artikel (C. Mallika et al. 2011) där en 
undersökning har genomförts och olika lean verktyg har indelats i tre kategorier 
antingen höjer de miljöprestanda produktivitet eller båda dessa. För att göra denna 
sortering har endersökning på olika framstående företag som är ledande i sitt respektive 
område och använder lean som verksamhetsstrategi genomförts. Det är lite oklart vem 
som bestämmer att just de lean verktyg som artikeln anser vara gröna och de som skapar 
högre produktivitet är, men ur citatet ”The lean performance indicators were grouped 
into two categories: cost savings, reduction in lead-time, rework and defects” kan 
tolkningen göras som så att de lean verktyg som får dessa två parametrar att minska är 
de verktyg som ger upphov till en ökad produktivitet och de lean verktyg som ger 
upphov till en minskning i någon eller flera av de andra 7 parametrarna i figur 1 är de 
lean verktyg som ger en ökad miljöprestanda och de som ger upphov till en minskning i 
någon kombination av dessa två är ett lean verktyg som är ett verktyg som ger upphov 
till både ökad miljöprestanda och produktivitet. Artikeln behandlar bara de verktyg som 
både ger en ökad produktivitet och miljöprestanda. 
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3.5 Miljö och produktivitetsindikatorer 
Miljö och produktivitetsindikatorer användes som nyckeltal för att få en uppfattning av 
hur mycket miljöprestandan och produktiviteten förändras vid införande av de lean 
verktyg som artikeln beskriver. Miljöindikatorerna delades in i sju olika parametrar 
enligt följande; Trä och plast, energi, vatten, kemikalier, VOC/ luftföroreningar, farligt 
avfall och färg/smörjmedel. Produktivitetsindikatorer delades in i två kategorier; 
kostnader och ledtider, omarbete och defekter, se Figur 1 (Shah och Ward, 2003). 

 
Figur 1. Reducering av miljö och produktivitetsparametrar på 
produktionsverksamheter. 
I Figur 1 framgår det tydligt att VOC, farligt avfall, ledtider/defekter/omarbete, energi 
och kostnaderna minskade mest vid införande av de Lean verktygen för ökad 
produktivitet och miljöprestanda. Det här verifierar att implementering av Lean 
integrerad med miljöaspekter effektiviserar en verksamhets produktivitet samtidigt som 
det minskar dess påverkan på miljön. 

 
3.6 Lean verktyg för ökad produktivitet och miljöprestanda 
I studien framgår det även vilka lean verktyg som anses vara mest relevant för ökad 
produktivitet och vilka som ger en ökad miljöprestanda, se Figur 2 respektive Figur 3 
(Shah och Ward, 2003). De tre figurerna nedan beskriver andel företag som använder 
respektive lean verktyg samt en sammanstallning av de gemensamma lean verktygen i 
figur 2 och 3 som ger figur 4 (Shah och Ward, 2003). 
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Figur 2. Viktiga Lean verktyg som tillämpas i produktionsverksamheter för ökad 
produktivitet. Ur Figur 2 visar det att Kaizen, 5S, JIT, VSM och Kanban är de verktyg 
som bidrar mest till en ökad produktivitet. 

 
 
Figur 3. Viktiga Lean verktyg som tillämpas i produktionsverksamheter för ökad 
miljöprestanda. 
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I Figur 3 kan det konstateras att VSM, Safety Standards, 5S, Cellular Manufacturing, 
JIT och Kaizen är de mest centrala verktygen för en ökad miljöprestanda (Shah och 
Ward, 2003). 
 

 
Figur 4 leanverktyg som ökar produktivitet och miljöprestanda 
Figur 4 fås genom att ta alla de lean verktyg som är gemensamma för produktivitet och 
miljöprestanda. Det är tio verktyg se figur 4. Åtta av verktygen kommer att ligga till 
grund för stuiden som berör scania som tas upp i delen Fallet Scania. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De nitton mest förekommande lean verktyg som användes i produktionsverksamheterna 
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listas upp utefter de tre kategorierna i Tabell 1 (Shah och Ward, 2003).  Tabellens första 
kolumn beskriver precis de verktyg som visas i figur 4 dvs de verktyg som är 
gemensamma för figur 2 och figur 3. Kolumn två beskriver de verktyg som bara finns i 
figur 3 och kolumn tre beskriver de verktyg som bara finns i figur 2. 
 

Lean verktyg för 
produktivitet och 
miljöprestanda 

Lean verktyg för 
miljöprestanda 

Lean verktyg för 
produktivitet 

Hoshin Planning Cellular Manufacturing 
(CM) 

Poke a yoke 

Just in Time (JIT) Pre Process Planning (3P) Statistical Process Control 
(SPC) 

Kaizen Point of Use (POU) Totalt Quality Management 
(TQM) 

Kanban Visual Aids Toyota Production System 
(TPS) 

Research & Development 
(R&D) 

Lean 101 Training 

Safety Practices 

Six Sigma 

Total Productive 
Maintenance (TPM) 

Value Stream Mapping 
(VSM) 

Sort, Set, Shine, Sustaine 
and/or saftey (5S/6S)  

Tabell 1. Kategorisering av lean verktyg. 
Då den här rapportens syfte är att studera lean integrerat med miljöprestanda, det vill 
säga målet att öka en verksamhets produktivitet samtidigt som miljöprestandan 
förbättras, kommer studien fokusera på verktygen i första kolumnen. Nedan förklaras 
vad de åtta utvalda lean verktygen är för att läsaren skall få en bättre uppfattning om 
betydelsen av dessa verktyg. Orsaken till att åtta verktyg av tio väljs förklaras under 
rubriken fallstudie. 
Hoshin Planning 

Hoshin planning är ett system som användes av Toyota för att planera deras produktion. 
Huvudtanken i Hoshin planning är att fokusera på de stora problemen som finns i 
produktionen på kort sikt (1 eller 3 år). Med Hoshin planning kan förändringar i 
produktionen snabbt göras som t ex matchar den övriga marknaden (D. Pascal och J 
Shook, 2002). 
Detta genomförs t ex genom att rapporter kring de mätbara processerna i standardiseras 
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presenteras för cheferna och de anställda som sedan granskar dessa. Hoshin planning är 
en periodisk strategi som bygger på föregående års resultat (D. Pascal och J Shook, 
2002). 

Just in time (JIT) 
Just in Time är en grundfilosofi som används vid utveckling och implementering av en 
styrningsmetod i en tillverkande organisation. Det är en princip som säger att inget ska 
utföras förrän det behövs. I en produktionsverksamhet kan detta ses på följande sätt, rätt 
produkt levereras på rätt tid till rätt plats. Viktiga faktorer för att detta ska fungera är 
takttider för processer, standardiserat arbete och flöden. Dessa tre faktorer brukar ibland 
kallas JIT nyckeltal. (N. Modig och P. Åhlström, 2011) 
Kaizen 

Kaizen är japanska och betyder enkelt översatt bra förändring. Metoden innebär att 
produktionsprocesserna i ett företag hela tiden ska förbättras med små kontinuerliga 
förändringar så som att ta bort onödiga arbetsmoment som inte tillför ett värde till 
slutprodukten. Metoden ska involvera så väl styrelsen som arbetarna på verkstadsgolvet. 
Åtgärderna kring kaizen berör inte bara företaget själva utan också t ex leverantörer. (N. 
Modig och P. Åhlström, 2011) 

Kanban 
Kanban är en metod att signalera materielbehov. Då det uppstår brist på material på en 
arbetsstation så skickas ett kanban, det kan vara exempelvis ett kort, en tom låda eller 
något annat till stationen bakom för att rapportera materielbehovet. Genom att 
identifiera var kanbans finns i produktionen kan flaskhalsar upptäckas omedelbart. Idag 
används det för att underlätta för företagen genom att det motverkar stora lager och 
leveransförseningar (N. Modig och P. Åhlström, 2011). 
Sex Sigma 

Sex sigma är en statistisk metod som bygger på att minimera antalet fel i en 
produktionsprocess. Det som sex sigma säger är att felaktiga produkter inte ska 
förekomma på ett intervall vid sex standardavvikelser från medelvärdet. De flesta 
företag ligger på ett intervall av fyra standardavvikelser vilket är sämre då man tillåter 
fler defekta enheter i sin produktion. Om intervallet är fyra standardavvikelser fås 63 
defekta enheter per miljon medan sex standardavvikelser ger 0,002 defekta enheter per 
miljon (F. Breyfogle III, 2003). 
Total Productive Maintenance (TPM) 

Total Productive Maintenance är ett antal metoder som går ut på att underhålla maskiner 
i ett förebyggande syfte så att inga stopp sker. Detta görs för att säkerställa att 
produktionen inte stannar på grund av att en maskin stannar och processen blir fördröjd. 
Det handlar inte bara om att förhindra maskinstopp utan också förebygga detta genom 
olika typer av förebyggande åtgärder. (Lean forum, 2013) 
 

Value Stream Mapping (VSM) 
Value Stream Mapping eller värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga en produkts 
flöde genom verkstaden. Den ger en uppfattning av företagets principer för material och 
produktionsstyrning men också en bild av kapacitet, genomloppstid och 
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lageromsättning. I många fall tas ett flertal kartor fram ty en karta kan ej visa företagets 
totala mängd av olika produkters värdeflöden. (Lean forum, 2013) 
Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain and/or Safety (5S/6S) 

5S/6S är en princip som går ur på att skapa ordning på arbetsmiljön och ett första steg i 
att standardisera arbetet. De sex S:en kan ses som regler som ska gälla alla arbetande på 
en arbetsplats och de ska nu förklaras med exempel. Det första S:et står för systematisk 
städning och kan genomföras genom införande av regelbundna städprogram. Det andra 
S:et står för sortera vilket brukar genomföras genom att t ex sortera nödvändiga verktyg 
och material. Det tredje S:et står för struktur som brukar tillämpas genom att strukturera 
allt som är viktigt så det blir lätt tillgängligt. Det fjärde S:et står för standardisera och 
detta brukar appliceras på så sätt att rutiner för vardagen på arbetsplatsen skapas. Det 
femte S.et betyder skapa och detta innebär att en vana att upprätthålla hög standard 
skapas som också ständigt kan förbättras (Lean forum, 2013). Det sista och sjätte S:et 
betyder säkerhet som nämns ovan under rubriken Leans miljöprestanda (M. Kidwell 
2006). 

4. Fallet Scania  
 
4.1 Scania 
Scania är ett svenskt och globalt företag som grundades år 1891 i Malmö. Scania 
kommer från det latinska namnet för Skåne. I början tillverkades cyklar men i dagsläget 
tillverkas tunga lastbilar, bussar och motorer. Förutom detta så erbjuder Scania olika 
tjänster och service för deras produkter. Idag finns verksamheten i Södertälje och där 
ligger även huvudkontoret. Scania har etablerat produktionsanläggningar i Frankrike, 
Nederländerna, Argentina, Brasilien och Polen. Utöver detta har företaget försäljning 
och service i över 100 länder. Lastbilar är den viktigaste produkten och står till största 
delen av företagets intäkter. Det som gör att Scania skiljer sig från liknande företag är 
att de säljer kompletta lösningar vilket har lett till att de är en av världens ledande 
tillverkare i tunga lastbilar och bussar. 

4.2 Scanias filosofi 
Scanias mål är att erbjuda kunden den bästa lönsamheten över en produkts livscykel 
genom att leverera optimerade fordon, motorer och tjänster. Trots detta sätter Scania 
mer fokus på metoder än resultat. Det Scania menar med detta är att resultaten kommer 
som en följd av att göra rätt saker på rätt sätt. För att nå framgångar för verksamheten är 
det en förutsättning att ständigt arbeta med förbättringar. De tre kärnvärden; kunden 
först, respekt för individen och eliminering av slöseri är grunden till företagets kultur, 
ledarskap och affärsbeteende. Utifrån detta koncentrerar varje område av verksamheten 
på att sätta upp och utveckla principer dvs. gemensamma synsätt. Dessa leder sedan till 
metoder dvs. gemensamma arbetssätt. Ifall förväntningarna ej har uppfyllts efter att 
resultaten har mätts sker en granskning av metoden och förbättras vid behov. 
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4.3 Scanias Production System 
Scania har jobbat med förbättringsarbete i över 20 år och i slutet av 90-talet började 
Scania med Toyotas verksamhetsstrategi TPS. Detta kom sedan att heta Scania 
Production System, även kallat SPS. SPS utvecklades internt av företagets anställda och 
anpassades efter Scanias förutsättningar och värderingar. SPS är ganska lik TPS när det 
gäller principer och metoder, det som skiljer är hur/när tillämpningen av metoderna 
sker. De tre tidigare nämnda värderingar står till grund för SPS och genomsyrar hela 
företaget. Att arbeta med SPS innebär att identifiera avvikelser och eliminera dessa men 
samtidigt att ständigt arbeta för förbättring. SPS är idag en kraftfull och vital 
produktionsstrategi för att effektivisera Scanias produktivitet. 

 
4.4 Scanias miljöorganisering  
Enligt miljökoordinatorn som intervjuades är Scanias produktion uppbyggd på två 
nivåer dels de 18 fabriker som tillverkar olika delar till motorer, bussar lastbilar t ex 
gjuteri måleri osv. Nivån ovanför fabrikerna finns en miljökoordinator som har till 
uppgift att samordna dessa 18 fabriker och se till att dessa uppfyller de miljökrav som 
ställs. 

 
Figur 5 hierarkisk bild över produktionsverksamheten på Scania 

 
Bilden illustrerar de två nivåerna som miljökoordinatorn beskrev i intervjun som 
genomfördes. Det finns ett ledningsorgan som kallas SPS Office och under detta organ 
finns arton fabriker. 
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Miljökoordinatorns uppgifter är att se till att lagar uppfylls och de interna reglerna 
uppfylls. På varje fabrik sitter också en lokal koordinator som ansvarar för sin 
respektive fabrik. 

Det görs regelbundna kontroller på fabriker av en oberoende part (tillsynsmyndighet) så 
att alla mätningar som måste utföras är utförda och att värden som erhålls är godkända. 
Miljöansvarige menar att miljön måste tas med i åtanke då verksamhetsstrategin 
planeras då det inte är hållbart att ha korta takttider ifall det blir till följd att t ex 
utsläppen ökar.  
En gång om året samlas alla 18 produktionsbolag och nivån över dess och pratar om 
deras verksamheter och hur de kan förbättras miljömässigt. Om något av de 18 interna 
produktionsbolagen har löst ett problem som flera andra också har sprids detta till de 
andra bolagen. Detta är ibland en svår uppgift då metoderna måste generaliseras för att 
sedan de andra produktionsbolagen ska kunna anpassa det till deras respektive bolag. 
Att sköta denna generalisering är SPS Ledningens uppgift. 
Scania arbetar nu med ISO14001 och Euro 6. Den senare nämnda är de nya 
utsläppskraven för tunga fordon som EU har tagit fram och ISO 14001 förklaras längre 
upp i rapporten. 

 
4.5 Lean verktyg  
Scania har inom de senaste 10 åren infört två lean verktyg enligt produktionsansvarige 
och har haft flera andra verktyg en längre tid ca 10-15 år. De olika lean verktygen på 
Scania går under interna namn som de anser ge en bättre förståelse för vad lean 
verktyget innebär. De verktyg som Scania har haft längst i sin produktion är 5S, Kaizen 
och VSM. 5S är det som Scania kallar för Normalläge och standardiserat arbetssätt 
medan Kaizen ofta går under namnet ständiga förbättringar som just är dess svenska 
översättning från japanska, VSM brukar bara kallas för VSM eller värdeflödesanalys. 
Kaizen och 5s har funnits i 15 år inom Scaina medan VSM har funnits 10 år.  

De lean verktyg som infördes inom de senaste tio åren är Hoshin planing och TPM. 
Hoshin planning började att infördes för 5 år sedan medan TPM infördes för 3 år sedan. 
Kanban infördes i början av 2000-talet. Scania jobbar inte med Sex sigma som enligt 
Shah och Ward är en av de vanligaste metoderna. Scania planerar inte att införa denna 
metod. 
Det som produktionsansvarige pointerar är att lean egentligen inte skall brytas ned i en 
rad olika verktyg utan snarare ses som två grundmetoder nämligen just in time och 
jidoka. Just in time förklaras längre upp i denna rapport och kallas internet i Scania för 
förbrukningsstyrd produktion. Målet med Jidoka är att omöjliggöra tillverkning av 
felaktiga produkter. Detta benämns internt inom Scania som rätt från mig.  

 
4.6 Miljö rapporter 
Scania har i uppgift att årligen redovisa data över olika utsläpp och användning av 
material. Dessa data granskas av en tillsynsmyndighet för att sedan arkiveras. 

Nedan presenteras data som behandlar utsläpp av koldioxid, deponerat avfall och VOC 
(organiska lösningsmedel) samt användning av kemikalier, energi och vatten. Mätdata 
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som graferna baseras på är inhämtat från Scanias miljökoordinator. Mätdata sträcker sig 
från år 2002-2012. Dessa data kommer att användas för analys senare i rapporten. 

 

 

Figur 6 Scanias miljörapporter 2002-2012 
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Det framgår ur graferna att alla de parametrar som mäts minskat förutom kemikalier 
som har varit i stort oförändrad genom tioårsperioden förutom år 2012 då det var en 
avsevärd skillnad mot de tidigare åren. Den troliga orsaken bakom den ökade 
kemikalieförbrukningen är att fler parametrar ingår år 2012 under kemikalier och 
emulsionsbaden i produktionen har fått göras om fler gånger än normalt på grund av 
olika problem. Alla grafer har gemensamt en liten uppgång vid 2009 som beror på att 
det såldes betydligt mindre fordon det året i jämförelse med de andra åren, därmed blir 
det en större andel av t ex energi, koldioxidutsläpp per producerat fordon eftersom det 
finns processer i produktionen som inte beror av antalet fordon som tillverkas. Alltså 
fördelas dessa fasta utsläpp och förbrukningar på ett mycket mindre antal fordon än 
normalt och detta resulterar i den höjda förbrukningen/utsläpp per fordon. Det bör också 
beaktas att eurokrisen i syd Europa ägde rum 2012 och har bidragit till en låg 
tillverkning det året. 

 
4.8 Sammandrag av miljöparametrar 
För att kunna göra en bedömning ifall Scanias utsläpp och användning minskat eller 
ökat genom den tioårsperiod som data sträcker sig över har figur 6 konstrueras. Detta är 
högst relevant då det ger en bild över hur Scanias miljöpåverkan har sett ut under denna 
period vilket är det som frågeställningen handlar om. Figur 6 beskriver medianen av 
minskningarna per år i procent jämfört med året innan. 

 
Figur 7 Minskning av miljö parametrar per år. 

Det syns tydligt att vatten, energi och Koldioxid har minskat drastiskt de senaste tio 
åren samt att VOC och koldioxidutsläpp har minskat. Kemikalier är i det närmaste 
oförändrade. När grafen studeras är det viktigt att beakta att Scania är starkt 
konjekturberoende och att det finns s k fasta utsläpp och förbrukningar av resurser som 
inte beror av hur många lastbilar som produceras. Medianen anses vara det bästa 
skattade måttet på minskning per parameter och år, då det finns stora svängningar i 
mätdata gör detta att ett medelvärde ger en sämre skattning. 
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4.7 Produktivitet  
För att mäta produktiviteten har två nyckeltal skapats. Dessa är fordon per anställd och 
fordon per dag. Fordon per anställd beskriver kvoten mellan antalet producerade fordon 
under ett år och antalet anställda i produktion samma år. Fordon per dag beskriver 
kvoten mellan antal producerade fordon för ett år och ett medelvärde för antalet 
arbetsdagar på ett år.  

 
Figur 8 Produktivitet på Scania  

Graferna är extremt lika varandra och avslöjar början på finanskrisen 2009 sedan finns 
en nedgång 2012 som skulle kunna bero på eurokrisen i syd Europa. Om dessa två år 
försummas sys det att tillverkade fordon per dag ökar genom tioårsperioden och fordon 
per anställd är relativt oförändrad 
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5. Analys 
 
5.1 översikt 
Det framgår fån samtliga tillgängliga källor att Scania lägger stor vikt på att ta hänsyn 
till miljöfrågor då de planerar sin verksamhetsstrategi. De använder lean verktygen 
Kaizen, Just in time, VSM, TPM, 5S och Hoshin planing, även om man använder andra 
namn på verktygen inom företaget har de verktyg som används likartade funktioner.  

Det framgår tydligt av denna studie att produktionens användning av material och 
utsläpp från produktionen från Scanias fabriker av t ex koldioxid minskar genom åren. 
Produktionschefen anser att produktivitet är sammankopplad med miljöpåverkan på så 
sätt att en ökad produktivitet kan ge en minskad miljöpåverkan, vilket är mycket 
positivt.  Han anser dock att miljömedvetandet hos de anställda inte är tillräckligt och 
behöver utvecklas. 

 
5.2 Granskning  
Fallet som studeras stämmer bra överens med teorin. Scania använder sig av de lean 
verktyg som ger både ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan och har mycket 
riktigt minskat utsläpp och resursförbrukning. En viktig fråga är om minskningen av 
dessa utsläpp och resursförbrukning kan knytas till just användningen av lean verktygen 
eller om andra faktorer har spelat in. En annan faktor som kan ha betydelse är att Scania 
tillämpar ISO 14001 vilket innebär att de har ett certifikat från ISO. De arbetar också 
bara med leverantörer som har EMAS2 eller ISO 14001 miljöledningssystem.   
Minskningen av miljöparametrarna som speglar utsläpp och förbrukning skulle kunna 
vara en konsekvens av dessa system istället för Scanias verksamhetsstrategi med lean. 
Kanske finns det ytteligare andra faktorer som spelar in som inte har upptäckts under 
studien. Denna studie kan inte säkert knyta de positiva förändringarna i 
miljöparametrarna till de använda lean verktygen, men bedömningen blir att ett 
samband mellan verktygen och den positiva registrerade effekten är sannolik, det 
stämmer väl överens med teorin.  

Produktionsparametrarna som väljs och granskas skulle kanske ge ett mer rättvist värde 
ifall man bortser från år 2009 och 2012 då dessa år, pga nedgångar i produktionen till 
följd av ekonomiska världskriser (se ovan) inte är representativa för att uppskatta hur 
effektiv verksamhetsstrategin är. Om det inte finns några kunder kommer inga fordon 
heller att säljas och därmed blir det en dålig produktivitet oavsett om lean strategi finns 
eller inte. Det samma gäller för miljöprestanda dvs om det säljs väldigt lite fordon p g a 
orsaker som inte har med verksamhets strategin att göra kommer detta leda till högre 
utsläpp per tillverkat fordon. Detta är viktigt att ha i åtanke då granskning görs av 
tolkning av mätdata. 
En viktig förutsättning för att kunna mäta om en effektivitetsförändring har skett på 
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grund av införandet av en ny verksamhetsstrategi är att veta hur tillståndet var innan 
denna verksamhetsstrategi infördes. Med detta resonemang kan endast två av de Lean 
verktyg som Scania använder sig av mätas, nämnligen TPM och Hoshin planning. 
Hoshin planning infördes 2008 och TPM 2010. Det som kan ses i figur 5, om år 2009 
försummas (p g a finanskris), är minskade utsläpp och minskad användning på flera 
olika parametrar från år 2008 till år 2011, t ex energiförbrukning och vattenutsläpp. 
Detta skulle kunna bero på att dessa lean verktyg har införts.  Ett förhållande som dock 
talar mot att dessa lean verktyg har haft den påvisade positiva effekten är att TPM och 
Hoshin planning är några av de verktyg som använts minst av de undersökta företagen i 
syfte att minska miljöpåverkan, påpekar (C.Mallika 2011).  
 
5.3 Förbättring  
Från de intervjuer och fakta som inhämtats från Scania skulle slutsatsen kunna dras att 
det vore fördelaktigt om avdelningen som behandlar miljöfrågor skulle kunna ha en 
närmre relation till produktionsavdelningen och därmed influera produktionen med  
miljölednings idéer. Miljökoordinator och ledningen för produktionen skulle behöva 
sitta tillsammans oftare för att planera så att miljöfrågor får en större roll i 
produktionsstrategin. Detta skulle kunna leda till att andra lean verktyg kanske skulle 
kunna väljas, vilket diskuteras i litteraturen (C. Mallika et al. 2011), t ex skulle Scania 
kunna jobba med sex sigma. Det viktigaste är dock att miljöfrågorna får ett större 
spelrum i produktionsstrategiska diskussioner inom företaget. Miljöledningssystemet på 
Scania borde tas med i en högre grad i deras lean filosofi som produktionen bygger på. 
Scania skulle kunna införa 6S och VSM som beskrivs under rubriken leans 
miljöprestanda. Detta skulle förmodligen underlättas ifall relationen mellan 
produktionsansvarige och miljökoordinatorn blev starkare.  

 

6. Slutsats 
Frågeställningarna som presenterades i början av rapporten kan nu besvaras.  

Det är svårt att knyta några enskilda lean verktyg till en bättre miljöprestanda då de 
olika lean verktygen hänger ihop, det är alltså svårt att säkert urskilja effekten av ett 
enskilt verktyg. Flera studier är överens om att t ex JIT och Kaizen har en koppling till 
bättre miljöprestanda (M. Kidwell 2006).  

Scania har en bra miljöprestanda enligt mätdata som erhållits och Scania tillämpar ISO 
14001 som ger en bild av hur företaget arbetar med miljöfrågor. Det troliga är att p g a 
att Scania enligt ISO 14001 måste visa en kontinuerlig förbättring så kan den 
förbättrade miljöprestandan snarare direkt knytas till denna parameter än till utan någon 
speciell koppling till lean. Lean verktygen har troligen bidragit mer till en ökad 
produktivitet än till en förbättrad miljöprestanda. Det framgår att produktiviteten har 
ökat något om antalet tillverkade fordon per dag betraktas.  
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