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Möjligheter med grönt 
förbättringsarbete
Inspirationsseminarium 2022-11-18

Johanna Strömgren & Malin Pops Runsten, KTH Leancentrum
Mahir Mehdic, Marcus Holmberg & Martin Wagner, Stoeryd
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Produktionslyftet

Insikt
Inspiration

Digitalt+

regionalt

Utvecklingsprogrammet
18 mån

Fortsättnings-
programmet

10 mån



Högskoleutbildning:
• Lean produktion, 7,5 hp
• Lean ledarskap, 7,5 hp
• Lean & Green 1,5 hp

Annan utbildning
• Coachkurs

Startprogram
Förändringsarbete (med 
digitaliseringsperspektiv)

Utbildningar, ERFA

• Körs för företag som 

gått igenom 

Produktionslyftet eller 

har förbättringsarbete 

på plats

• Ofta i praktiken 

Vitaliseringsprogram 

åtminstone till del

Lean & Green, 1,5 hp
Hållbarhet i praktiken, 2 hp
Kurs för företag som
vill fördjupa sig i green lean
och grön innovation
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Att skapa samsyn och drivkraft

Önskat läge

Mål-
tillstånd

Nuläge
Vårt första steg
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Drivkraft i åtta regioner
Samverkan mellan 
 Lärosäten, Institut, IUC-nätverket
 Teknikföretagen och IF Metall
 Andra regionala aktörer och 

företagsnätverk

Nationell kvalitetssäkring, 
utveckling och koordinering

– en sammanhållen nationell och regional verksamhet 



5

Vad betyder hållbarhet för dig?

Gå in på www.menti.com
Använd koden 5974 5203
Och besvara frågan

http://www.menti.com/
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102 svar
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Varför behöver vi fokusera på Hållbarhet?

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Brundtland- kommissionen definition av hållbarhet
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Influens

Individ

Professionellt

Politiskt

Hög

Låg

Ju större plattform 
desto större ansvar

Vi kan alla göra skillnad

En filosofi, ett tankesätt, 
ett sätt att vara, tänka och 

agera 
hållbart.

Tillsammans!



Ständiga förbättringarStora projekt

Fokus på resurseffektivitet
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De tre M:en

Slöserier
Muda

Över-
belastningar 

Muri
Ojämnheter

Mura
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Lean-slöserierna – Vilka finns hos er?

Outnyttjad
kreativitet

Transporter

Lager, 
köer

Överproduktion

Kassation, 
omarbete

Rörelse
Väntan

Överarbete

Vad innebär 
slöserierna för ert 
hållbarhetsarbete?



Gröna förbättringar med 
Green Performance Map, GPM

Datum Kategori Miljöaspekt Problem Åtgärd Ansvarig 

v 14  Energi Användning av tryckluft för 
verktyg i monteringslinan.  

Återkommande 
läckage 

Kortsiktigt: Skapa nya 
rutiner för att söka och 
förhindra läckage.  

Långsiktigt: Utred 
möjligheten att ändra 
till elektriska verktyg.  

XX 

 

 

XX 

… … … … … … 

 

0. Förberedelse

1. Identifiera miljöaspekter 
i den utvalda processen/ 

operationen

2. Prioritering av 
de aspekter som 

ska förbättras

3. Skapa 
handlingsplan för 

de beslutade 
åtgärderna

4. Implementering av 
åtgärderna enligt plan

5. Utvärdering av 
resultatet av 
åtgärderna

Bellgran et al. (2012)



GPM:en utgår från ett flödestänk
Värdeadderande
Ej värdeadderande

❖ Identifiera Gröna 
förluster med GPM-
verktyget

Kurdve 2014

Input Output 

Värde 
adderande 

material

Vatten

Produkter

Icke-
värdeadderande 

material

Energi Emmissioner till 
luft (inkl. buller, 

värme)

Restmaterial 
(Icke-produktiv 

output)

Emmissioner till 
mark och vatten 

(inkl. risker 
och 

landanvändning)

Kurdve/Bellgran 2014



Green Performance Map, GPM, 
”Pizzaövningen”

Green Performance Map

Deg
Tomatsås

Ost
Champinjon Kryddor

Lök

Skinka 
Paprika

Majsmjöl

Tvättmedel Vatten för att 
göra deg

El till ugn

El till kylskåp

Värme till luft

Ljud/brus

Diskvattenavlopp

Tvättmedel för 
att rengöra ugn

Plastpåsar

Bioavfall 

Pizza

Vatten för att 
diska

El till belysning

Förpackningar

Bakplåtspapper Sorterat 
Förpackningar
- Plast 
- Glasburk
- Papper och 

wellpapp

Plastpåsar



Sammanfattning: Kombinera lean och
“green”

Färre kassationer
Färre defekter
Minskat spill

Minskat resursslöseri, produktivt material

Färre defekter
Minskad överproduktion
Enklare produkter
Rätt dimensionerad utrustning

Minskad materialförbrukning
(produkt och processmaterial)

Färre produkter i lager
Mindskad lageryta

Minskad plats-, material- och energiförbrukning

Minskad överproduktion
Mindre belysning, värme, kyla
Minskad oanvänd yta
Rätt dimensionerad utrustning

Minskad energiförbrukning

Minskat överarbete
Effektivare transporter och förflyttning

Minskade utsläpp

US EPA)  



A3

Avvikelser

Idéer

Utmaningar

Projekt

”Just do it!”

Till andra

Skapa ett system för förbättringsarbetet
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Kompetensomställning för en hållbar 
fordonsindustri
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Hållbarhet i praktiken – ny kursstart HT 2023

https://www.kth.se/leancentrum/kurser/hallbarhet-i-praktik


Martin, Marcus & Mahir

Grönt förbättringsarbete & hållbarhet

Stoeryd AB



• Privatägt företag etablerat 1969 i 
Tranås

• 100 anställda
• Omsättning 175 mkr
• Kontraktstillverkning

• Produkter och komponenter främst 
baserade på stål, aluminium och 
rostfritt stål

• Nära och långsiktiga kundrelationer

• Stor bredd vad gäller kompetens 
och maskinpark

Kort fakta om Stoeryd AB



Robotsvetsning Ytbehandling Montering

Främsta tillverkningsteknologierna

Laserskärning



Tillverkning av
● Delsystem
● Komponenter

● Färdiga produkter

● Reservdelar

Tjänster
● Logistiklösningar

● Konstruktion & konsultation
● Omfattande underleverantörs-nätverk

● Service eftermarknad

Vårt erbjudande



Varför Produktionslyftet 

• Ägarna hade tagit fram en ny affärsplan. För att lyckas krävdes krafttag som stämde bra 
överens med filosofin i produktionslyftet.

• Efter introduktionen till produktionslyftet så förstod ledningen vad som krävdes för att komma 
till nästa nivå för att klara målsättningen i den nya affärsplanen. 



Kunskapsutveckling 

• Produktionslyftet

• Lean produktion 

• Lean och ledarskap 

• Hållbarhet i praktiken

• Kompetensomställning för en hållbar industri

• Yrkessvenska 

• Internutbildning



Grönt 
förbättringsarbete

Daglig 
styrning

Inkluderande 
företagskultur Varför?

Varför?

Varför?

Varför?

Hur och Varför

Attraktiv 
Arbetsplats

Hållbar 
verksamhet



Daglig Styrning

Daglig styrning på samtliga avdelningar innan 07:30

Produktionsmöte

Daglig styrning 07:30 - 07:40

Kontorsmöte

Daglig styrning 08:10 - 08:25

Ledningspuls

Lackering Montering Logistik Intern.sSvetsSkärandeVerkstadKantpressLaser

Tisdag & Torsdag 08:25 - 08:40

Avdelningsnivå



• Gjort – Värdeflödesanalyser. 
• Resultat - lärt oss att hitta slöseri 

• Gjort - Börjat lära oss att koppla på de gröna glasögonen. 
• Resultat - kommit igång med grönt förbättringsarbete

• Gjort - Ge förutsättningar och skapa förmågan att lösa problem i grupperna. 
• Resultat - Roligare arbetsplats med en inkluderande företagskultur.

• Gjort - Uppmärksammat problem med lasern och arbetat för att öka maskinutnyttjandet.
• Resultat - En hållbar maskin som mår bra.

• Gjort - Vi har arbetat med visualisering.
• Resultat - lätt att förstå, lätt att göra rätt samt minskad stress. 

• Gjort - Vi har skapat förutsättningar till att bli en lärande organisation med produktionslyftets filosofi.
• Resultat - Vi har fått acceptans samt det har hjälpt oss att basera våra beslut på fakta.

Resultat - Ett lärande system som fångar störningar, tar till vara på förbättringar samt att ett bättre informationsflöde.

• Gjort - Vi har skapat en involverande arbetsplats genom daglig styrning.
• Resultat - En tryggare verksamhet genom större fokus på säkerhet & arbetsmiljö.

• Gjort - Vi ger förutsättningar, förmågan och mandat att själva genomföra förbättringarna i grupperna. 
• Resultat - Samtliga punkter har lett till en roligare arbetsplats med mindre stress, och mer effektfull organisation.

Vad har vi gjort och vad har det gett för resultat?



Miniprojekt hållbarhet startade med en A3



Kompetensmatris och smörgåsbord för metoder och verktyg

• En anslagstavla som lättillgängligt tillhandahåller mallar för metoder och verktyg
• Sätts upp i vårt nya ”Kreativa rummet”
• Fungerar som kompetensmatris eftersom personerna som har kunskap om metoden/verktyget finns namngivna på 

försättsbladet
• Kompetensmatrisen fungerar som en drivande faktor för personal att vidareutbilda sig i förbättringsarbetet
• Hålade papper hängs i en ringmekanism (se bild)

• Försättsblad visar metoden
• På baksida finns beskrivning hur metoden/verktyget ska användas
• Blad två visar ett exempel
• Från och med blad tre finns mallar

• För de mest använda metoderna stripas (tejpas/målas med beständig färg) en anslagstavla enligt metoden
• Metoder och verktyg fylls på och utökas efterhand
• Olika exempel nedan

Ringmekanism



Hållbarhetskort - Intro

• Finns 

skyddsblad 

tillgängligt för 

alla kemikalier?

• Är kemikalierna 

tydligt märkta 

och läsbara?

• Finns den 

tillgänglig och 

är den hel?

• Är rutiner för 

kemikalie-

hantering 

uppdaterade 

enligt det sätt vi 

arbetar?

• Är kompetens-

matris för 

kemikalie-

hantering 

uppdaterad?

• Har nyanställda 

fått rätt 

förutsättningar 

för att hantera 

kem?

• Är lokala utsug/

ventilation 

inspekterad 

senaste 12 

månaderna?

• Hållbarhetskort tas fram med ”inspektionspunkter”
• Används i Daglig styrning och avdelning/grupp kontrollerar själva om kraven uppfylls
• Kategorier baserade på globala målen
• Poängsystem för att skapa intresse och motivation
• Antalet hållbarhetskort utökas med tiden och kommer till slut innehålla ett stort antal
• Beskrivning och instruktion för varje hållbarhetkort finns tillgänglig
• Fungerar som kunskapsspridning och bidrar till en mer jämn arbetsfördelning i 

organisationen vad gäller lagar och andra krav i verksamheten

Exempel på kort som har med kemikalier att göra (utifrån miniprojektet i vår utbildning):



Hållbarhetskort – Kategorier för poängmatris
Kategorier med ursprung i ISO 26000 (Organisationers samhällsansvar)



Hållbarhetskort – poängsättning & poängmatris

Kategorier

Summa kategori
Summa arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Påbörjat men inte på ett strukturerat
sätt och med låg efterlevnad

Uppfylls inte

Lever upp till kravet fullt ut

På strecket

Under strecket

Över strecket



Vad har vi lärt oss
• Använda Lean metoder och verktyg för att ta oss an våra utmaningar.

• Vilken kraft och utveckling det blir när man involverar och utmanar våra medarbetare.

• Lärt oss att identifiera fler slöserier genom grönt tänk.

• Genom utbildning har vi fått kunskap och förmågan att lösa problem på ett strukturerat sätt.

Nästa steg – att på bred front
• Implementera Hållbarhetskorten

• Utveckla kreativa rummet och i större omfattning använda verktygen vi lärt oss i våra utbildningar

• Implementera filosofin i Produktionslyftet fullt ut i hela organisationen
• Utveckla det coachande ledarskapet

• Med hjälp av vårt nya sätt att arbeta ta nästa steg i affärsplanen

Tips till deltagarna



Tack för er uppmärksamhet!
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Frågor – skriv i chatten
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Vad skulle ditt nästa steg kunna vara för 
hållbarhetsarbetet i din verksamhet?
Gå in på www.menti.com
Använd koden 7571 9795
Och besvara frågan

http://www.menti.com/
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Tips på stöd
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Håll utkik på KTH Leancentrums hemsida



43

Möjligheter till nästa steg
Kickstart Hållbarhet (http://www.kickstarthallbarhet.se) 
genomförs nu med IUC i spetsen inom Omställningslyftet.

Produktionslyftets startprogram för klimat- och 
hållbarhetsomställning (Startprogram – Klimat- och 
hållbarhetsomställning - Produktionslyftet) erbjuds med 
finansiering från Omställningslyftet. 

Produktionslyftet kan nu genomföra fortsättningsprogram 
(Fortsättningsprogram - Produktionslyftet) med fokus klimat-
och hållbarhetsomställning.

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om inom 
hållbarhet. 

http://www.kickstarthallbarhet.se/
https://www.produktionslyftet.se/foretagsprogram/startprogram/startprogram-klimat-och-hallbarhetsomstallning/
https://www.produktionslyftet.se/foretagsprogram/fortsattningsprogram/
https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet
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Vilken lärdom tar du med dig från dagens 
seminarium?
Gå in på www.menti.com
Använd koden 5224 3186
Och besvara frågan

http://www.menti.com/
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Stort tack för att du var med oss idag!
Förbättringsledare

Mahir Mehdic, Stoeryd
Tel: +46 (0)72 088 91 77, email: mahir@stoeryd.se

Marknadschef
Marcus Holmberg, Stoeryd

Tel: +46 (0)70 638 68 24, email: mh@stoeryd.se

Kvalitetschef
Martin Wagner, Stoeryd

Tel: +46 (0) 70 676 47 67, email: mw@stoeryd.se

Chef Leancentrum och regionansvarig för Produktionslyftet
Johanna Strömgren, KTH Leancentrum

Tel: +46 (0)73-275 04 08, email: stromg@kth.se

Coachning, seminarier och kurser, SMEs
Malin Pops Runsten, KTH Leancentrum

Tel: +46 (0)8 790 94 27, email: mrunsten@kth.se

mailto:mahir@stoeryd.se
mailto:mh@stoeryd.se
mailto:mw@stoeryd.se
mailto:stromg@kth.se
mailto:mrunsten@kth.se
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www.produktionslyftet.se
Nyheter, notiser och artiklar

Fallbeskrivningar från tidigare PL-företag

Kalendarium

Kontaktuppgifter

Metodbeskrivningar och villkor

och mer….

Under Publikationer – filmer och böcker:


