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Sammanfattning 

 
Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat 
samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. 
Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur 
resurserna utnyttjas. Massproduktion blev en konsekvens av ”det löpande bandet” som 
utvecklades av Henry Ford, och för att möjliggöra produktvariation utvecklade Toyota 
produktionsprocessen genom att införa Toyota Production System och Lean Production, 
som fokuserar på minskning av slöseri. Begreppet Lean Retail blir allt mer vanligt i 
detaljhandelsbranschen, där fördelarna av konceptet implementeras mer och mer i 
företagsstrategier och tillverkningsprocesser. C2C (Cradle to Cradle) och cirkulär 
ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp, och handlar i stora drag om att eliminera 
avfall.  

 
Syftet med denna rapport är att utvärdera hur ett högkvalitativt tillverkande företag, som 
till stor del arbetar med hantverk, har implementerat sin egen hållbarhetsfilosofi och till 
hur stor grad de arbetar med konceptet Lean Retail. Företaget är Svenskt Tenn, och en 
intervju med produktion- och kvalitetsansvarig Johanna Asshoff i kombination med ett 
studiebesök hos en av deras underleverantörer ligger till grund för den empiriska studien. 
I kombination med detta utfördes en litteraturstudie med hjälp av KTH:s databaser, som 
behandlar ämnena hållbarhet, Lean produktion och cirkulär ekonomi.  

 
Som företag har Svenskt Tenn en tydlig bild av hur de jobbar med sin hållbarhetsfilosofi. 
I sin egen skrift, ”Svenskt Tenns hållbarhetsfilosofi” presenteras flera olika dimensioner 
av företaget och i denna nämns även att C2C-filosofin implementerats genom hela 
processen hos deras linneleverantör. Det ligger ett hållbarhetsfokus bakom många av 
företagets strategiska beslut och eftersom företaget varit verksamma under många 
decennier har de också varit med om hur hållbar utveckling och klimatfrågan har 
behandlats genom tiden. Detta har medfört att de ställts mot ett flertal utmaningar 
gällande sin produktionsprocess, och de landar ofta i att ställa sig själva frågan ”Vad är 
egentligen hållbart?”. Samarbetet med underleverantörer är långvarigt och viktigt, och 
bevarandet av hantverk står i fokus. Tillverkningsprocesser och valet av material 
utvärderas noga – Det finns en tanke bakom varje beslut och målet är att ständigt söka 
efter nya möjligheter att effektivisera produktion.



  

Abstract 
 
The increasing global population in combination with finite resources places demands on 
how resources are used. Mass production was a consequence of the assembly line 
introduced by Henry Ford in manufacturing processes, and in order to enable product 
variation, Toyota developed the production process by introducing the Toyota Production 
System and Lean Production, which focuses on reducing waste. The concept of Lean 
Retail is becoming increasingly common in the retail industry, where the benefits of the 
concept are being implemented in business strategies and manufacturing processes. 
Cradle to Cradle (C2C) and circular economy are inspired by nature’s own cycles, and 
concerns eliminating waste.  
 
The purpose of this report is to evaluate how a high-quality manufacturing company, 
which mostly works with craftmanship, has implemented its own sustainability 
philosophy and to what extent they work with the Lean Retail concept. The company is 
Svenskt Tenn, and an interview with production and quality manager Johanna Asshoff in 
combination with a visit at one of their subcontractors is the basis for the empirical study. 
In combination with that, a literature study was carried out with the help of KTH’s 
databases, which concerns the topics sustainability, Lean production and circular 
economy.  
 
As a company, Svenskt Tenn has a clear picture of how they work with their sustainability 
philosophy. In their own book, ”Svenskt Tenns hållbarhetsfilosofi”, several different 
dimensions are presented by the company and it is also mentioned that the C2C 
philosophy has been implemented throughout the process by their linen supplier. There 
is a sustainability focus behind many of the company’s strategic decisions and since the 
company has been active for many decades, they have also been involved in how 
sustainable development and the climate issue have been dealt with over time.  As a 
consequence, they have faced a number of challenges regarding their production process, 
and they constantly ask themselves the question ”What is sustainable after all?”. 
Cooperation with subcontractors is long-term and important, and the preservation of 
crafts is the main focus. Manufacturing processes and selection of materials are carefully 
evaluated – There is a thought behind every decision. 
 
 

 
 
 



  

Förord 
Denna rapport är skriven under vårterminen 2019 av två studenter på Kungliga Tekniska 
Högskolan som en del av examinationen inom kursen MG110X, examensarbete inom 
industriell produktion. En frågeställning formulerades enligt det givna temat 
”Resurseffektiv produktion i tillverkande företag”. Utifrån denna utfördes en 
litteraturstudie och en empirisk studie. 

 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Mats Bejhem, som varit till 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras rapportens frågeställning och syfte. Kapitlet 
innefattar också bakgrundsinformation kring det valda ämnet och den metod och de 
avgränsningar som legat till grund för litteratur- och fallstudie. 

 
1.1 Bakgrund 
Bruntlandsrapporten skrevs på uppdrag av Förenta nationerna och blev unik i sig då den 
behandlade de bakomliggande orsakerna till de miljö- och resursproblem som uppstått, 
snarare än att se till effekterna som kan komma att uppstå i framtiden. I rapporten 
definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” [1]. 
Detta har lett till både massmedial effekt såväl som en påverkan på samhället i det stora 
hela. Det faktum att jordens befolkning ökar i takt med att de resurser som finns att tillgå 
minskar ställer krav på hur de befintliga resurserna utnyttjas och konsumeras. Ända sedan 
1913 då Ford införde ”det löpande bandet” (som möjliggjorde standardisering och 
massproducering) har strategier gällande produktionsflöden utvecklats [2]. Toyota 
utvecklade det löpande bandet till ett system där produktvariation blev möjlig genom 
Toyota Production System (TPS) och Lean Production introducerades [3]. Lean 
Production handlar främst om minskning av slöseri och på senare år har begreppet spridit 
sig till andra branscher, såsom detaljhandelssektorn, där det ofta benämns Lean Retail. 
Ett Lean tillvägagångssätt när det kommer till operativa flöden uppmuntrar till att 
producera standardprodukter som ligger i linje med de placerade beställningarna från 
återförsäljarna, som i sin tur matchar konsumenternas efterfrågan [4].  

 
Den svenska översättningen av konceptet ”Cradle to Cradle” (som vanligtvis förkortas 
C2C), är vagga till vagga. Konceptet ligger till grund för cirkulär ekonomi, som under de 
senaste decennierna har blivit annonserat som en ersättare till den linjära ekonomin som 
råder i nuläget.  Konceptet bygger på att eliminera avfall genom att erhålla kunskap och 
information om naturens egna kretslopp. För att ta reda på en produkts totala 
miljöpåverkan från start till slut kan en livscykelanalys (LCA) genomföras, och C2C 
bygger vidare på produkters livscykelanalys genom att koppla samman analysen med 
naturens förlopp och processer. Tanken är att det ska fungera som ett hjälpande verktyg 
för hållbar utveckling, med fokus på långsiktig ekonomisk tillväxt [5]. 

 

1.2 Frågeställning och syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka om och i så fall hur en verksamhet som 
använder sig av hantverksproduktion av hög kvalité, kan använda sin hållbarhetsfilosofi 
för att minska slöseriet av resurser och nå en bättre resurseffektivitet inom företaget. För 
att uppnå syftet uppstår behovet av att på en djupare nivå få förståelse för hur dessa 
företag jobbar för att minska slöseriet av resurser, ur ett hållbarhetsperspektiv. Hantverk 
är en typ av arbete eller skapande, också kallat hantverksarbete, där en person använder 
sig av enkla verktyg eller till och med skapar dekorativa konturer helt för hand.  
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Utgångspunkterna vid undersökningen var hur själva implementeringen av 
hållbarhetsfilosofin har gått till, vilka utmaningar och hinder som funnits och 
överkommits på vägen, samt förslag på förbättringsmöjligheter. För att tydliggöra 
frågeställningarna uppställs de i punktform nedan: 

• Går hållbarhet och ett minskat slöseri av resurser hand i hand? 
• Vad krävs för att uppnå hållbarhet i ett högkvalitativt hantverksproducerande 

företag? 
• Vad är resultaten och konsekvenserna av att implementera ett hållbarhetstänk? 

Går det att mäta? 
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1.3 Metod  
KTH:s databas utgörs bland annat av vetenskaplig litteratur och artiklar som är 
rekommenderade att använda som sökmotor. Denna databas har legat till grund för 
litteraturstudien i denna rapport. 
 
Inledningsvis diskuterades en frågeställning, som enligt plan justerades under 
arbetsgången. Att till en början ha en bred frågeställning för att sedan specificera och 
skala av den allt eftersom intervjuer och information som fanns att tillgå hämtades var 
väntat. Följande steg var att hitta ett intressant företag som skulle kunna lyfta och ge 
verklighetsförankring till rapporten. För att kunna genomföra arbetet och uppnå syftet 
kontaktades Svenskt Tenn, ett etablerat och populärt inredningsföretag. Att dels kunna 
samla information och stöd för rapporten genom företagets hemsida och skrift ”Svenskt 
Tenns Hållbarhetsfilosofi”, samt kunna komplettera genom en intervju av företagets 
produktions- och kvalitetsansvarige, var värdefullt för att få ett så tydligt och 
övergripande perspektiv som möjligt. Ytterligare en intervju och studiebesök utfördes 
senare med Svenskt Tenns underleverantör Larsson Korgmakare för att få en helhetsbild 
och en inblick i hur en hantverksproducerande verksamhet arbetar i praktiken.  

 
1.4 Avgränsningar  
Rapporten avgränsas till begreppet hållbarhet som består av tre dimensioner; den 
ekonomiska, den ekologiska och den sociala (se närmare under avsnitt 2.1). Ett större 
fokus har dock lagts på den ekologiska dimensionen eftersom rapporten är en 
undersökning om hur hållbarhet samspelar med hanteringen av resurser. Det går dock inte 
att utesluta de två andra dimensionerna, eftersom alla tre dimensionerna behövs för att 
uppnå hållbarhet.  

 
Företaget som rapporten utgår från är Svenskt Tenn, som genom hantverk producerar 
kvalitativa, fysiska produkter och möbler inom inredning. Verksamheten är inte privatägd 
utan ägs av en stiftelse, vilket var en av många faktorer som gjorde företaget intressant. 
Svenskt Tenn är dessutom en medelstor verksamhet, vilket i sig medför en avgränsning i 
rapporten. En medelstor verksamhet gör det lättare att skapa en bild av hur verksamheten 
jobbar mot att bli mer hållbara eftersom den är tillräckligt stor för att kunna dra slutsatser 
kring, men samtidigt inte är för stor för att kunna överblicka.  
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2. Hållbar produktion  

Detta kapitel innefattar en litteraturstudie om hållbar produktion i tillverkande företag. 
De olika dimensionerna av hållbarhet presenteras, och det slutna kretslopp som ligger till 
grund för begreppet cirkulär ekonomi. Kapitlet innefattar också hur LEAN kan användas 
i detaljhandeln, främst genom att se till minskning av slöseri av resurser. 
 

2.1 De tre dimensionerna 
Övergripande delas begreppet hållbarhet upp i tre dimensioner: Den sociala (människor), 
den ekonomiska (välfärd) och den ekologiska (planeten). Dessa kallas också för de tre 
P:na; People, Profit och Planet. Det har i vissa fall ansetts att kultur bör vara en egen 
dimension, men det räknas vanligen istället in i den sociala dimensionen [6]. De tre 
dimensionerna illustreras i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. De tre dimensionerna inom hållbarhet illustrerade i ett Venn-diagram. Bilden 

illustrerar att de tre dimensionerna överlappar varandra, och storleken på cirklarna indikerar 
de tre dimensionernas lika tyngd och värde. 

Nedan görs en något närmare genomgång av vad dimensionerna innebär, med 
utgångspunkt i produktion. Som nämnt under avsnitt 1.4 är rapportens huvudfokus den 
ekologiska dimensionen av hållbarhet. 
 

Den sociala dimensionen 
Denna dimension behandlar hållbarhet som en social rättvisa. Det kan yttra sig som 
rättigheter att till exempel utbilda sig, lika rätt till vård och omsorg, social 
sammanhållning, jämställdhet etc. Alla ska behandlas lika och rättvist med demokratiska 
värden [7]. De minimala sociala standarderna ska vara uppfyllda när det gäller säkerhet, 
utbildning och hälsa. De anställda ska känna sig tillfredsställda på arbetet med tillräckligt 
utmanade uppgifter som möter deras färdigheter, kompetens och expertis [8]. 
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Den ekonomiska dimensionen 
Denna dimension anspelar på en stabil och långvarig ekonomisk expansion med sunda 
värderingar som är ekonomiskt försvarbara. Detta kan ske genom att skapa 
förutsättningar för en ekonomi som klarar av osäkerheter i marknaden - Inflationen ska 
vara inom samhällets riktlinjer och förmågan att kunna investera i nya tekniska lösningar 
är nödvändigt för att säkra hållbarheten från ett ekonomiskt perspektiv [7]. 
Produktionskostnaderna ska minimeras, vilket innefattar mindre fel och stopp i 
produktionsprocessen. Uppgifterna till de anställda ska fördelas på ett effektivt sätt 
samtidigt som det råder mångfald i produktionen [8]. 

 
Den ekologiska dimensionen 
Den ekologiska dimensionen ska täcka dom miljömässiga faktorerna från ett långsiktigt 
perspektiv till exempel genom att bevara den biologiska mångfalden, hålla 
motståndskraften i naturen stabil och se till att naturens resurser och den energi som 
skapas används effektivt och inte överflödigt [7]. Det ska finnas ett ekologiskt kretslopp 
av resurser genom att använda återanvändning och återvinning. Energin som används i 
arbetsprocessen ska vara förnybar [8]. 

 
För att hållbarhet ska kunna uppnås till 100% behöver hänsyn tas till alla tre 
dimensionerna. Dessvärre finns det många svårigheter med att täcka alla tre 
dimensionerna samtidigt. Till exempel för en verksamhet som producerar fysiska 
produkter krävs det arbetskraft för att verksamheten och produktionen ska överleva och 
fortgå. Ur ett ekonomiskt perspektiv uppstår därmed produktionskostnader som lön, 
övertidsarbete, kunskap och expertis, maskiner och material, men också intresset av att 
gå med vinst. Från det sociala perspektivet ligger fokus på de anställdas trivsel, säkerhet 
och arbetsmiljö. Det ska kännas tryggt och trivsamt på arbetsplatsen med en lagom nivå 
av utmaningar och krav. Den tredje dimensionen, ekologin, fokuserar på miljön som 
exempelvis transport av de färdiga produkterna och lokaliseringen av själva fabriken för 
att undvika onödig miljöpåverkan. Det är ofta svårt att uppfylla alla de tre dimensionerna 
samtidigt, vilket leder till kompromisser dimensionerna emellan [6]. Ibland krockar 
intressena och kan till och med vara motsägelsefulla gentemot varandra, det vill säga att 
det ena utesluter det andra.  
 
Av vikt är att utgå från hållbarhet ur ett globalt perspektiv. Det som händer i Sverige 
påverkar på ett eller annat sätt Kenya och tvärtom påverkar det som sker i Kenya Sverige. 
Den teknologiska utvecklingen går snabbt, vilket försvårar företagens anammande av den 
nya teknologin i ett hållbarhetssyfte [8]. Hållbarhet kan vid första anblick tyckas vara 
enkelt att förstå i sammanhang som resurseffektiv produktion och socialt ansvar. Dock 
har ekonomiskt ledande företag svårigheter med att anpassa och utveckla hållbarhet inom 
företaget, vilket kan bero på en osäkerhet kring begreppet [8]. Samhället utvecklas 
ständigt, vilket skapar nya utmaningar för organisationer. Företagen idag måste hålla sig 
inom samhällets ramar och fortsätta att utveckla nya produkter som möter dagens 
marknad.  
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2.2 Cirkulär ekonomi – det slutna kretsloppet  
Konceptet ekonomi leder ofta in på olika typer av handelssystem, som i sin tur kan ge 
information om ränta och tillväxt av ett specifikt område eller land. Det kan till exempel 
vara finansiella system, figurer, företag, vinst, förlust, GDP, eller andra index. Detta är 
alla exempel på linjära ekonomi-system, som härstammar från 1800-talet. Dessa 
ekonomiska modeller har skapats baserat på de globala ekonomier och mekaniska 
produktioner som ägde rum då, och mycket har förändrats sedan dess. Utnyttjandet av 
resurser och den konsumtion som har skett tidigare har resulterat i allvarliga problem som 
behöver tas itu med, till exempel knappa resurser, hot mot den biologiska mångfalden 
och föroreningar i både luft, jord och vatten. Sociala faktorer så som överpopulation, 
epidemier, sjukdomar, krig och olika typer av arbetsmöjligheter har påverkat utnyttjandet 
av resurser och de beslut som tagits tidigare. Detta ekonomiska system som pågått under 
en lång tid har fungerat som ett handelssystem som är baserat på konsumtion och 
massproduktion – Mängder med resurser används tillfälligt och bidrar sedan till slöseri, 
och detta urartade användande har förvärrat de redan befintliga miljöproblemen betydligt 
[9]. Ett alternativ till denna onda spiral av utnyttjande av resurser är den cirkulära 
ekonomin, som inspirerats av naturens kretslopp (se figur 2).  

 
Figur 2. Cirkulär ekonomi. Ett cirkulärt kretslopp där råmaterial tillsätts. 

Den cirkulära ekonomin planeras med både levande varelser och ekonomisk vinning i 
åtanke, och baseras på följande fyra principer nedan [10]. 
1. Avfall blir till näringsämnen. Precis som i naturen kan avfall användas till mat för 
andra varelser eller till och med som näringsämnen för jorden. När det kommer till fysiska 
objekt, så är tanken att produktionen av det fysiska objektet ska planeras att vara 
återanvändbara eller att möjligheten ska finnas för att designa om dem. Det är fokus på 
kvalité och tanken är att en produktlivscykel ska kunna utökas obestämt. Produkter och 
material bör därför designas för att cirkulera i materialcykeln, inte för att användas 
kortsiktigt. 
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2. Motståndskraft. I naturens kretslopp skapas motståndskraft genom mångfald av olika 
arter. Genom att inspireras av detta och därmed skapa en stor mängd olika diversifierade 
resurser kan den cirkulära ekonomin dra nytta av dessa genom att anpassa sig till olika 
sammanhang och omständigheter.  
3. Förnybar energi. Tanken är att skapa en sluten cirkel, där system drivs helt och hållet 
på förnybar energi. Denna cirkel består av ett samarbetssystem med flöde av resurser, 
idéer och information.  
4. Systematiskt tänk. För att en cirkulär ekonomi ska vara möjlig att införa och för att 
minimera riskerna som kan uppstå då de olika systemen är mer eller mindre beroende av 
varandra krävs ett systemtänk, där systemens olika påverkan på varandra analyseras. Det 
gäller att se systemen i förhållande till deras omgivning, och kunna se vilka konsekvenser 
respektive system kan bidra till. 
För att kunna skapa en cirkulär ekonomi krävs det att produktionsindustrierna involverar 
varje element i sina tillverkningsprocesser. Vidare kräver implementering av cirkulär 
ekonomi en relativt stor förståelse och kunskap kring de ansvar som tillkommer när det 
kommer till exempelvis materialhantering och de produkter eller tjänster som används. 
Det krävs också en transformering från tidigare sociala beteenden och kulturer, där gamla 
vanor och mönster som funnits i generationer kan komma att brytas. Fördelarna med att 
utvärdera och se över dessa gamla beteendet och därmed öppna upp för införandet av en 
cirkulär ekonomi är både kort- och långsiktiga. Till att börja med skulle avfallshantering 
förbättras betydligt, vilket skulle leda till mindre föroreningar och minskande antal 
sjukdomar som tidigare orsakats av dålig avfallshantering. Fortsättningsvis hade det 
cirkulära flödet bidragit till att möjliggöra tid för jorden att producera nya resurser och 
råvaror, eftersom återanvändning av redan befintliga resurser hade ökat.  
 
Den största utmaningen för att utveckla och implementera cirkulär ekonomi är att inse 
vad dagens beslut och beteenden kan leda till och därmed ta ansvar för att hitta lösningar 
genom att designa långsiktigt och återanvändbart [11]. Den typen av slöseri som är mest 
kritisk är den som skapas under själva produktionsprocesserna. Den efterföljande 
processen som skapas efter, av själva kunden, bidrar också till slöseri. Genom att träna 
kunder att återanvända istället för att köpa nytt, och att lämna in rätt produkt på rätt ställe 
för att möjliggöra återanvändning kan denna typ av slöseri minska betydligt. En 
ytterligare utmaning är att hitta lösningar på hur dessa produkter sedan kan göras om till 
råvaror igen, för att i slutändan bli nya produkter. Ur ett företagsperspektiv handlar det 
om att implementera det cirkulära tankesättet i marknadsstrategin, både internt och 
externt. Det kan handla om att till exempel erbjuda tjänster för kunderna att återanvända 
och förnya tidigare använda produkter, och att marknadsföra hållbarhet och miljötänk. 
Genom att ta kontroll på marknaden och konsumtionen har företag en avgörande roll i 
hur konsumenter påverkas. Exempelvis kan företag informera kunder om hur 
produktionsprocessen går till och därmed sprida kunskap och medvetenhet. Detta leder i 
sin tur till ett mer miljömedvetet tänk. Många av dagens företag försöker driva 
miljömedvetna projekt, och därmed utveckla egna strategiska ekonomiska modeller för 
att gå med vinst. Utvecklingsprocessen för projekten hos respektive företag när det 
kommer till att gå mer mot en cirkulär ekonomi ser olika ut, och för att underlätta denna 
process är ett förslag att tänka steget längre, och skapa ett samarbete mellan de typer av 
projekt som redan existerar. Detta skulle medföra ett nätverk av olika projekt inom 
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cirkulär ekonomi, och detta nätverk skulle då bidra till en större påverkan. För att företag 
ska kunna bli förebilder när det kommer till att införa ett system som är helt och hållet 
baserat på naturens principer krävs ett ömsesidigt samarbete företagen emellan [12]. 

 
2.3 LEAN och minskning av slöseri 
Begreppet Lean föddes ur Toyota Production System (TPS) som är Toyotas väl etablerade 
produktionskoncept. Kort sagt handlar TPS om "mer värde för mindre arbete". De 
japanska nyckelorden Kaizen och Jidoka är två viktiga grundpelare som förklarar 
processens ständiga strävan efter kvalitet ”Jidoka” och strävan efter förbättring ”Kaizen”. 
Målet med TPS är att optimerad produktion som uppstår genom att undvika fel från start 
till slut och om felen ändå uppkommer så ska de åtgärdas direkt. 

 
Lean är ett känt begrepp inom produktionsindustrin, men det är inte lika väletablerat inom 
detaljhandeln. Det går alltid att förbättra organisationer och det är precis det Lean handlar 
om; den ständiga strävan efter förbättring genom ett systematiskt förbättringsarbete. Kort 
beskrivet handlar Lean om att utnyttja/förädla resurser bättre och därigenom skapa mer 
värde och vinst. Med andra ord, effektivisera resursanvändandet av både arbetskraft, 
pengar och material, vilket ger utrymme för att till exempel lägga de överblivna 
resurserna på annat och på så sätt öka vinsten. 

 
För att en verksamhet ska bli Lean måste den övergå från ett massproducerande 
perspektiv till att tänka Lean, och arbetsmetoden bör eftersträva att uppnå ett ständigt 
flöde av både tjänster och produkter som möter kundens specifika krav och ändamål. 
Lean är en riktlinje för att produktiviteten i hela verksamheten ska fördubblas i samband 
med att genomloppstiden för resurshanteringen förbättras med en minskning upp till 90 
%. Innan Lean etablerades, hade företagen ett mer traditionellt synsätt. Synsättet som 
rådde var att massproduktion är effektivaste sättet att gå med vinst - Desto mer företagen 
producerar, desto lönsammare blir verksamheten. Lean skapar istället en flexibel 
organisation som har kapaciteten att producera varor med hög variation och korta ledtider, 
vilka appliceras utifrån kundorderna. Konceptet är möjligt på grund av att verksamheten 
inte överproducerar, snabba och effektiva omställningstider samt ett kontinuerligt flöde 
av arbeten [13]. 

 
Lean har än så länge applicerats mest i produktionsindustrin men är minst lika 
implementerbart i andra verksamheter, som till exempel detaljhandeln. Lean kan vara är 
enkelt att införa om det görs på rätt sätt, och fungerar på samma sätt i andra organisationer 
som det gör i ett massproducerande företag. När verksamheten väl har identifierat de 
faktorerna som utgör del av det slöseri som existerar, finns det potential för att nå långt 
inom Lean. Företag som har en väl utvecklad struktur kan minska arbetsinsatsen för att 
höja kundnöjdheten [13]. Att göra en verksamhet Lean handlar om att göra alla inom 
verksamheten delaktiga och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål, samt erbjuda 
både varor och tjänster av högsta kvalité som är kundtillfredsställande och 
konkurrenskraftiga. I en verksamhet som är Lean går laget före jaget, och allas 
engagemang i organisationen behövs för att konceptet ska fungera. Det handlar om att 
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personalen måste få rätt utbildning, de rätta verktygen och den träning som krävs för att 
implementeringen ska bli så effektiv som möjligt [14].  
 
Inom Lean finns det grundläggande begreppet 5S, vilket är en metod som utvecklades i 
Japan när det fanns ett behov av att skapa en god arbetsmiljö på ett mer effektivt, städat, 
strukturerat och säkert sätt. Att utgå från de 5S:n i en nystartad verksamhet är en bra 
riktlinje. Det skapar de rätta förutsättningarna för att den nya verksamheten på ett 
snabbt och säkert sätt blir konkurrenskraftig, och ser till att det inte sker onödig 
överproduktion [15]. 

 

 
Figur 3. Illustration av begreppet 5S - Sort, Set in order, Shine, Standardize och Sustain. 

De 5S:n tas upp i punktform nedan: 
• Standardize – Det handlar om att göra arbetsplatsen så standardiserad som möjligt 
genom att kontinuerligt och tydligt skriva ner dokumentering av metoder och arbetssätt, 
så att en mindre insatt arbetskollega enkelt kan ta över [16, 18, 18].   
• Shine – Att hela tiden underhålla arbetsplatsen genom att städa och rengöra 
arbetsredskap. En ostädad och smutsig arbetsplats är oftast början till en oorganiserad 
verksamhet som inte är Lean [16, 19, 17]. 
• Sort – Att kontinuerligt göra sig av med och ta bort det som inte är nödvändigt, samt att 
hålla arbetsplatsen ren och städad. [15]. 
• Set in Order – Se till att allt som är av nödvändigt bruk tex, verktyg och information är 
förberett på ett strukturerat och ordat sätt. De ska vara lätta att hitta och sätta tillbaka på 
rätt plats [16, 20, 21].  
• Sustain – Här handlar det om att bibehålla förändringen och implementeringen av de 
5S:n. Detta kan göras genom att återupprepa arbetsmetoder eller att skapa rutiner [15]. 
 
5S är en relativt enkel process som skapar resultat på arbetsplatsen på ett effektivt sätt, 
genom att ta bort och identifiera olika typer av slöseri. Ibland kan det vara svårt att hitta 
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de faktorerna som utgör hinder för att en verksamhet ska kunna förbättras. De 5S:n kan 
fungera som en ögonöppnare för att verksamheten ska komma över den tröskeln och 
därefter uppnå sin fulla potential. De 5S:n skapar också förutsättningar för att 
verksamheten ska kunna säkra kvalitén samt bibehålla en effektiv produktion. Det finns 
ett flertal fördelar för en verksamhet att applicera de 5S:n på arbetsplatsen. Till exempel; 
det medför en ökad kvalité och kvantitet av olika arbetsprocesser, skapar förutsättningar 
för en klinisk och organiserad arbetsmiljö, säkerheten i arbetet för de anställda förbättras, 
minskning av slöseri vilket gör att onödiga kostnader elimineras, de anställda blir mer 
motiverade och engagerade, de anställda känner ansvar för både varandra och resultatet 
och verktygen som ska användas hålls rena och sorterade [15, 16].   
 
Inom Lean brukar det generellt pratas om sju plus en slöseri-faktorer. Genom att definiera 
dessa kan verksamheten enklare gå från inte värdeskapande till värdeskapande. Företaget 
ska sträva efter att eliminera allt som inte skapar värde i organisationen vilket kommer 
att medföra tid och utrymme för att satsa på andra faktorer som skapar värde. 
Värdeskapandet kan definieras som de aktiviteter som ökar kundnöjdheten, tillexempel 
hur bra verksamheten är på att höja värdet på vara eller tjänst som de själva utför [14]. 
De sju plus en slöserifaktorerna som är grunden för det inte värdeskapande redovisas i 
tabell 1. 

 
Tabell 1. De sju plus en slöserifaktorerna. 
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Detaljhandeln i Europa står för 8% av EU:s all arbetskraft, vilket gör arbetsmarknaden 
till den tredje största arbetssektorn i den europeiska unionen. De enda marknaderna som 
är större är tillverkningsindustrin som står för 15% och vården som står för 10%. Ur ett 
detaljhandelsperspektiv kan införandet av Lean leda till minskat slöseri, minimerade 
kostnader, ökad marginal på produkterna, effektivare resurshantering och en lönsammare 
organisation. Chefers roll i detaljhandeln kan vara att skapa regler gällande vad som får 
lagras och hur mycket för att minska slöseriet, göra sig av med de butiker som inte är 
lönsamma, skapa större plats för de produkter som säljer bäst, ta vara på de anställas 
kompetens och se till att transporter till och från butiken sker effektivt. Att dessutom ha 
ett litet lager kan vara fördelaktigt eftersom det ökar företagets värde. Effekten av ett 
mindre lager i detaljhandeln är däremot inte lika signifikant som hos en 
massproducerande verksamhet för att öka värdet. Det är dock en balansvåg mellan att ha 
ett stort och litet lager eftersom det när marknaden är osäker kan vara bra att ha ett något 
större lager, då lagret kan fungera som en buffert i osäkra tider [22]. 
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3. Svenskt Tenn 
Detta kapitlet handlar om företaget Svenskt Tenn, fakta och information om företaget 
samt deras hållbarhetsfilosofi. Det innefattar också en fallstudie i form av intervju med 
produktionsansvarig och besök hos en underleverantör.   

 
3.1 Fakta och historia 
I oktober 1924 startade den första Svenskt Tenn-butiken i Stockholm med 
teckningsläraren Estrid Ericson som grundare. Till sin hjälp hade hon Nils Fougstedt som 
var en duktig tennkonstnär och tillsammans skulle de sälja och skapa hantverksprodukter 
i tenn till en skälig summa. Några år efter att butiken hade öppnat började namnet bli allt 
mer vilseledande då Estrid Ericsons intresse för inredning tog allt större plats i butiken. 
Efter tre år på Smålandsgatan i Stockholm flyttade verksamheten till ett rymligare kvarter 
på Strandvägen. Vid starten av 1930 var Svenskt Tenn välkänt bland det svenska folket 
för sina vackra inredningsprodukter. Senare anställde Estrid två funkisarkitekter, och 
därefter började kvalitén och detaljerna att blomstra allt mer i den nystartade butiken, i 
och med den inspiration hon fick från de utomlandsresorna som hon utförde. 
 

  
Figur 4. Till vänster: Estrid Ericson. Till höger: Josef Frank. Foto: Lennart Nilsson. 

Svenskt Tenns största förändring skedde 1932 då Josef Frank, som är en omtalad 
österrikisk arkitekt börjar förse butiken med sina designermöbler. Två år senare anställs 
Josef, och Estrid och Josef utvecklar ett gott samarbete som kom att bli långvarigt. De 
båda drog nytta av varandras styrkor, vilket banade vägen för en mycket lyckosam 
affärsidé. Josef bidrog med modern design, han ritade både textilierna och möblerna. 
Estrid bidrog med sin goda känsla för det konstnärliga och hon hade också ett gott öga 
för hur ett företag ska skötas. År 1975 hade Estrid fyllt 81 år och sålde därmed 
verksamheten till Märta och Kjell Beijers stiftelse. Dock släppte hon inte företaget helt, 
utan hon fortsatte hjälpa till med det kreativa för att få företaget att gå i rätt riktning. Fyra 
år senare, 1979 blir Ann Wall vd för Svenskt Tenn och såg till att företaget utvecklas till 
det omtalade och prydliga verksamhet som Svenskt Tenn är idag. Ann såg till att företaget 
blev mer moderniserat eftersom företaget till större del fortfarande hade kvar många av 
de mer äldre metoder som var anpassade efter 1930. Hon såg till att de äldre metoderna 
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ersattes med ett nytt arbetssätt som skulle passa med tiden och fungera långsiktigt. Hon 
införde väl planerad och strukturerad marknadsföring med ett nytt sortiment i samarbete 
med olika designhögskolor, formgivare och konsthögskolor. Efter Ann Walls 20 år av 
arbete inom Svenskt Tenn som vd avslutar hon sin karriär och Beijerstiftelsen instiftar ett 
designpris till hennes minne. 

 
Idag hjälper Svenskt Tenn till med bidrag till forskning för att kunna utveckla den svenska 
designen och heminredningen. Syftet med stiftelsen är framförallt att hjälpa forskning 
och utbildning att fortsätta utvecklas inom de medicinska och ekologiska områdena. 
Stiftelsen ska också fungera som ett stöd för utveckling inom teknik, ekonomi och 
jordbruksområden. Den ska dessutom stötta bevarandet av mångfaldiga och konstnärliga 
värden för den karakteristiska och traditionella heminredningen i Sverige. Eftersom 
Svenskt Tenn är en stiftelse, och därmed inte är privatägd, går det vinstöverskott som 
utgörs av organisationen till utbildning och forskningen inom Sverige, mer specifikt till 
områden som genetik, biomedicin och läkemedel. År 2017 tillförde Märta och Kjell 
Stiftelse nästintill 24 miljoner kronor i syfte om att förbättra den vetenskaplig forskningen 
och kulturen i Sverige. Svenskt Tenn blev 1928 kunglig hovleverantör och samarbetet 
fortsätter än idag. Det var i samband med kronprinsen Gustaf Adolfs besök till Estrid 
Ericsons butik som kronprinsen fattade tycke för hennes design. Titelns (Kunglig 
hovleverantör) lämplighet rannsakas varje gång ett byte av vd på Svenskt Tenn görs eller 
då Sverige byter kung. Svenskt Tenn är idag förhållandevis hållbara i olika avseenden 
och jobbar hela tiden med att höja kunskapen och öka medvetenheten kring hållbarhet i 
deras arbete. Grunden för deras affärsidé är långsiktighet, kvalité och engagemang. 
Svenskt Tenn har också tagit fram en egen skrift kallad ”Svenskt Tenns 
Hållbarhetsfilosofi”, ett sammandrag ur skriften återfinns under avsnitt 3.2 [23, 24]. 

 
3.2 Hållbarhetsfilosofi 
Något som länge legat Svenskt Tenn varmt om hjärtat är hållbarhet, och år 2018 utgav 
företaget skriften ”Svenskt tenns hållbarhetsfilosofi” [25]. Tanken är att skriften kan 
komma till användning för såväl kunder som leverantörer, i hopp om att informationen 
bidrar till en fördjupad kunskap och lärdom som i sin tur leder till förbättrad kvalité. Till 
grund för skriften granskades och kartlades företagets samtliga produktionsprocesser i ett 
noggrant samarbete med Renée Andersson, som är väl erfaren inom såväl hållbarhet som 
mänskliga rättigheter. Långsiktighet är ledordet för företagets grundläggande affärsidé, 
där planering av processerna som sker vid både formgivning och tillverkning analyserats 
omsorgsfullt. För att avgöra hur hållbar en produkt är krävs ett helhetsperspektiv, där hela 
livscykeln analyseras. Skriften är uppdelad i fyra delar som beskriver hållbarhetsfilosofin: 
miljö, människor, produkterna och produktionen samt material. Nedan följer ett 
sammandrag som behandlar de fyra olika delarna ur skriften. 
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Figur 5. Svenskt Tenns skrift - Svenskt Tenns Hållbarhetsfilosofi. Foto: Svenskt Tenn Press. 

Miljö 
I avsnittet miljö poängteras det faktum att företaget är en stiftelse med en stark koppling 
till forskning och att detta är något som gör företaget unikt. Som stiftelse är företagets 
mål att existera för evigt, och detta i sig är en avgörande faktor för det långsiktiga 
tankesättet som Svenskt Tenn har i många avseenden. Vinstöverskottet går till forskning 
inom ett flertal olika områden, så som ekologisk ekonomi, gener och nerver, läkemedel 
och djurhållning. Det ekonomiska bidraget till forskningen i sig ges därmed av alla kunder 
som handlar företagets tillverkade produkter, som i stor utsträckning som möjligt 
tillverkas i Sverige. Ändliga resurser i takt med en ökande befolkning bidrar till att stor 
beaktan måste tas när det kommer till hur ekosystem sköts, och detta är något som 
företaget lägger stor vikt vid.  
 
Människor 
Avsnittet människor beskriver att företaget ända sedan starten sett värdet i långsiktiga 
relationer till människor i omgivningen, både när det kommer till val av formgivare och 
hantverkare. Detta har i sin tur påverkat de relationer som företaget har skapat i 
forskningsvärlden. Beijerinstitutet, ett nätverksbaserat forskningsinstitut med fokus på 
ekologisk ekonomi, är ett av världens ledande forskningsinstitut inom området, och också 
det institut med starkast koppling till Svenskt Tenn. Respekten och framförallt ansvaret 
för mänskliga rättigheter är stor, och detta anser företaget ska gå genom alla led. De har 
därför tydliga riktlinjer för hur företaget bedriver sin verksamhet, och uppförandekoden 
grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s 
barnkonvention och Riodeklarationen. Svenskt Tenn har många olika leverantörer, 
mestadels inom Sverige men också några i Europa, och att ha en nära och långsiktig 
relation med samtliga är något som värdesätts högt.  
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Produkterna och produktionen 
Avsnitt tre behandlar produkterna och produktionen, och här betonas ett ord: Kvalité. 
Även om stor vikt läggs vid kunskap och kännedom kring alla faktorer som bidrar till 
kvalité strävar de ständigt efter utveckling och förbättring. Ett konkret exempel på hur 
företaget utvecklats i takt med att världen utvecklats är den Sömnadsateljén som startades 
upp år 2017, där arbetsmöjligheter för skickliga skräddare som flytt från Syrien till 
Sverige skapades. När det kommer till själva produktionen i sig så drar företaget nytta av 
att hantverksmässig produktion bidrar till mindre transport av resurser, och poängterar i 
skriften att detta är ett fördelaktigt tillverkningsalternativ i jämförelse med 
massproduktion. Fokus ligger på att försöka ta tillbaka och utveckla kunskap om såväl 
material och metoder av tillverkning, för att hålla hantverket levande.  

 
 

 
Figur 6. Bild på kuddar från Svenskt Tenns store Strandvägen 5. Foto: Svenskt Tenn Press. 

 
Material 
Materialavsnittet poängterar skogsindustrins betydelse, både när det kommer till 
arbetsmöjligheter och material. Att använda skogen på ett hållbart sätt är fullt möjligt, 
men då krävs ett långsiktigt och ansvarsfullt tänk både kring hur trä avverkas och hur 
skogarna sköts. Detta försöker också Svenskt Tenn lägga fokus på, och utöver att samtliga 
möbel- och träleverantörer går under EU:s timmerförordning uppmuntrar de sina 
leverantörer att om möjligt sträva mot frivilliga certifieringar inom området, så länge inte 
kvalitén på träet kompromissas. Utöver trä är textilier vanligt förekommande i Svenskt 
Tenns produkter, och framförallt är det linne som används. Ända sedan 1864 har de haft 
samma leverantör av linnetyg, där själva processen när linnet utvinns sker naturligt, helt 
utan tillsättning av vatten. Förutom den naturliga utvinningsprocessen finns det andra 
fördelar med att använda just linet, till exempel dess snabba växthastighet i kombination 
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med att det är obesprutat. C2C-filosofin har implementerats hos Svenskt Tenns 
linneleverantör, och detta gäller samtliga delar av tillverkningsprocessen ända fram till 
vävningen av själva tyget. Utöver att leverantören uppnått silvernivå inom denna filosofi 
drivs hela väveriet med vindkraft, vilket innebär att det drivs koldioxidneutralt. När det 
kommer till materialet bomull gör företaget allt i sin makt för att uppmuntra sina 
leverantörer att välja ekologiskt odlad bomull, och de belyser också svårigheten och 
framförallt utvecklingspotentialen när det kommer till att hitta denna typ av bomull. Ull 
finns i ett flertal av mattorna som Svenskt Tenn säljer, och här ligger fokus hos 
leverantörerna på bra djurhållning. När det kommer till tryck på Svenskt Tenns olika tyger 
och också färgning av ullen följs de strikta krav gäller. Till exempel följer de färger som 
används vid färgning de regler som finns i EU:s REACH-förordning, som reglerar ett 
antal begränsningar av kemikaliska ämnen. Förordningen ställer också krav på 
användaren av dessa kemikaliska ämnen. Det glas som företaget använder i sina 
produkter kommer delvis från två svenska glasbruk. Något de är extra stolta över är att 
en av företagets samarbetspartners lyckats tackla dilemmat som innefattade att ämnet bly 
återfanns i kristallglas, genom att byta detta mot barium och zink. Vid kartläggningen av 
produktionsprocesserna sågs också energitillgången vid bränningen av glas över, och de 
elugnar som företagets svenska glasleverantörer använder sig av är miljövänliga och 
energisnåla - de släpper ej ut kväveoxid eller koldioxid. Ett annat material som återfinns 
i Svenskt Tenns produkter är läder, och dessa produkter tillverkas av hantverkare i Italien. 
Hos garveriet pågår ett ständigt förbättringsarbete ur miljösynpunkt, där ett eget 
vattenreningsverk ligger till grund för företagets minskade koldioxidutsläpp. Också det 
sociala perspektivet av hållbarhet har tagits i beaktan, och världens första elektriska 
lastare har implementerats i samtliga fabriker med tanken att underlätta för arbetarna då 
hanteringen av skinn är tung. Också här finns ett framtidsfokus på att bli ännu 
miljövänligare, där viktiga faktorer är minskning av vatten, kemikalier och avfall. De 
metaller som företaget främst använder i sina produkter är mässing och tenn, och här sker 
den största delen av tillverkningen i Sverige. En mindre del av tillverkningen av mässing 
ligger i Indien, och för att försäkra kvalité och följd uppförandekod sker regelbundna 
besök av Svenskt Tenns anställda hos leverantören. Svenskt Tenn betonar också att när 
det kommer till det tenn de använder så följer de ständigt utvecklingen av nya lagar, och 
deras produkter tillverkas idag i Sverige och Portugal. I Svenskt Tenns sortiment finns 
också produkter av porslin och stengods, och dessa tillverkas i Sverige, England och 
Italien.  
 

3.3 Fallstudie – Intervju 
På Svenskt Tenns huvudkontor genomfördes en intervju med Svenskt Tenns produktion- 
och kvalitetsansvarig Johanna Asshoff. Syftet med intervjun var att ta reda på mer om 
företagets syn på hållbarhet – Vikten av att se till hela livscykeln och försäkring av kvalité 
genom samtliga produktionsprocesser. Det var också fokus på till hur stor grad LEAN 
införts i detaljhandeln/hantverksbranschen, och hur företaget arbetar mot att minska 
slöseri av resurser. 
 

Hållbarhet 
Hållbarhet har blivit som ett nyckelord för Svenskt Tenn, och när kartläggningen av 
produktionsprocesserna inför deras skrift ”Svenskt Tenns hållbarhetsfilosofi” gjordes 
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skickades ett frågeformulär med frågor ut till alla leverantörer. Långsiktighet och 
hållbarhet är genomgående i alla produktionsprocesser, och möblerna är tänkta att hålla. 
Asshoff säger att ”Om du köper åtta stolar från Svenskt Tenn ska du kunna ha de stolarna 
resten av ditt liv”, och nämner också att denna höga kvalité är något som kunderna är 
medvetna om och förväntar sig. Möblerna och produkterna har ett mycket högt 
andrahandsvärde. Det handlar inte om att konsumera, möblerna ska hålla. Däremot rustar 
företaget inte upp gamla möbler då de inte har den möjligheten, men de hänvisar självklart 
till någon som kan reparera om det skulle behövas. På frågan om vad som krävs för att 
Svenskt Tenn ska uppnå hållbarhet svarar Asshoff ”Att vi har en ständig dialog med våra 
leverantörer kring hållbarhet och att vi alltid försöker effektivisera vår produktion”. 
Vidare förklarar Asshoff att även om hållbarhet i går att mäta i sig så går det att i viss 
mån mäta deras småskaliga produktion med andra producenter. Vidare förklarar Asshoff 
att resultatet av att implementera ett hållbarhetstänk är att de med sina produkter är med 
och påverkar till minskat slöseri av resurser. 
 

Överproduktion 
Asshoff berättar hur företaget ser på överproduktion, de överproducerar inte mycket, då 
de ofta får in små order åt gången. Istället producerar de så mycket de klarar av och 
behöver. Gällande storleken på antal produkter i lager förklarar Asshoff att företaget har 
ett relativt stort lager eftersom varorna oftast är hantverksmässigt tillverkade, vilket i sin 
tur medför att produktionstiden därför ofta kan vara lång – Det ligger därför en viss 
säkerhet i att varorna finns på lagret. När det kommer till trämöblerna är nästan alla varor 
lagervaror, men då handlar det om en begränsad kvantitet, ungefär runt tio bord på lager. 
Anledningen till varför företaget strävar efter att inte överproducera är främst på grund 
av att det medför höga kostnader, det blir dels kostsamt att ha för många produkter i lager, 
men eftersom produkterna är relativt dyra att tillverka i sig hade det inte varit lönsamt i 
längden att överproducera. 

 
Effektivisering och arbetsflöden 
Gällande maskinteknik och effektivisering som används vid tillverkning förklarar 
Asshoff att produkterna till stor del är hantverksmässigt utförda, men med en hel del 
modern teknik. Exempel på när teknik används är när linet trycks på automatiska 
tryckbord, förr gjordes det för hand. Också snickerier har moderniserats, och har ofta 
tillgång till CNC-maskiner. Asshoff poängterar att mycket av de möbler som företaget 
tillverkar inte passar till en stor industri med flertalet maskiner. Det krävs däremot en hel 
del handpåläggning, till exempel poleras vissa produkter för hand. Men också de som 
polerar följer den maskinella utvecklingen, och i vissa fall har maskiner införskaffats för 
att polera delar av vissa produkter. Eftersom företaget har många olika underleverantörer 
ser arbetsflödena olika ut hos varje leverantör. Där tyget trycks kan liknas vid en 
produktionslina, men Asshoff förklarar att det indirekt sker produktionslinor hos alla 
underleverantörer, då tillverkningsprocessen går igenom flera faser - Faserna ser bara 
olika ut. En stor del av hantverket sker hos tillverkarna, till exempel tillverkas alla bord 
och de flesta skåpen på samma ställe. Gällande antal leverantörer per produkt så skiljer 
det sig från produkt till produkt, men oftast är det maximalt två delsteg per produkt. Ibland 
kan dock till exempel belysning innehålla flera olika småkomponenter, men då kommer 
de ofta från underleverantörernas underleverantörer. 
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Kvalité 
Asshoff förklarar att sättet kvalité försäkras på är komplext och relativt svårt. Eftersom 
företaget tillverkar designprodukter handlar det mycket om den visuella upplevelsen. Alla 
leverantörer ska syna sina produkter innan de skickas, och de strävar mot att alla personer 
i alla led i tillverkningen ska se och upptäcka problem under själva produktionen. 
Eftersom det är så pass mycket hantverk och lite maskinell tillverkning har de en annan 
problematik än vad till exempel massproducerande företag har. Till exempel har ett 
massproducerande företag troligtvis inte bara en möbel som är fel, de har kanske en hel 
serie som en fel. Men hos ett företag där hantverk är en stor del kan möbler se annorlunda 
ut. Asshoff poängterar att det också handlar om en ömsesidig tillit och att alla som jobbar 
med Svenskt Tenn är väl medvetna om vilken kvalité de förväntas leva upp till. De är 
högkvalitativa företag själva, och är därför måna om att leverera högklassig kvalité. 
Många av leverantörerna har inte fler kunder än Svenskt Tenn, så de är beroende och 
måna om att vara kvar. Gällande relationerna mellan företaget och dess underleverantörer 
så är de långsiktiga, och i vissa fall har leverantörerna varit med i flera generationer. 
Asshoff själv besöker olika underleverantörer minst någon gång i månaden, och förklarar 
att hon har en ständigt pågående dialog där förbättringar och effektivisering ofta 
diskuteras. De personliga besöken leder i sin tur till en förbättrad kvalité och ett större 
engagemang från båda parter. Nya idéer och förslag på förbättringar kring exempelvis 
rationalisering eller effektivisering från de som arbetar med produktionen ses alltid som 
något positivt och detta är något de vill uppmuntra till. Vidare berättar Asshoff att det 
finns tillfällen då de tagit aktiva beslut att inte effektivisera, även om det finns möjlighet. 
Ett konkret exempel på detta är när det kommer till tygtryck. Det blir allt vanligare att gå 
över till att trycka tryck på tyger digitalt, men de effekterna och möjligheterna som det 
ger att ”screen-trycka” tyg vill Svenskt Tenn behålla. Detta medför att de tagit beslutet 
att inte gå över till digitalt tryck, även om det skulle effektivisera tillverkningsprocessen. 

 
Minskning av slöseri 
Asshoff förklarar att deras mål i all produktion är att minska slöseri av resurser, och att 
tillvaratagandet av resurser och spill är något företaget arbetat med länge. Tillverkningen 
sker hos ganska små verkstäder, och det ser olika ut hos varje leverantör. Asshoff 
förklarar att det ofta är lite av en avvägning, till exempel när det gäller användandet av 
spill. Ibland är det inte lönsamt att försöka skapa en annan produkt av till exempel tyg-
spill, då det kan vara resurskrävande. Det handlar om att försöka reducera spill redan i 
planeringsfasen - När nya produkter tas fram är det fokus på att inte ta fram produkter 
som bidrar till mycket spill, som inte kan användas till något annat. Det finns dock 
smidiga och kreativa sätt att använda spill på, till exempel sparas spill av tyger och textil, 
som sedan blir till nyckelband. Asshoff belyser att de försöker återbruka spillet i så stor 
grad som möjligt. En vanlig tanke är: ” Nu får vi spill av det här, kan vi tillverka någon 
liten produkt av det?”.  

 
Utmaningar med hållbar produktion 
När det kommer till hållbarhet berättar Asshoff att det finns otroligt mycket utmaningar 
- Bara att tillverka och producera saker rätt är idag en utmaning i sig. Asshoff förklarar 
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det som att ”Det är viktigt att ifrågasätta om föreställningsbilden av vad vi tror är hållbart 
verkligen stämmer överens med vad som faktiskt är hållbart”. Vidare berättar Asshoff att 
deras produktion till det stora hela är otroligt hållbar om man jämför med andra. De vill 
hjälpa små industrier att överleva så att finns arbetstillfällen kvar, bygden ska få finnas 
kvar. I takt med att världen utvecklas ställs företaget ständigt inför nya utmaningar. Till 
exempel så har det visat sig att användandet av rött glas är giftigt. Detta har medfört en 
del restriktioner, så som att det inte är tillåtet att skära o slipa rött glas, eftersom giftiga 
ämnen frigörs. Ett annat exempel på hur de historiskt sett anpassat sig efter utmaningar 
var när flera träslag blev rödlistade, ett tag började till exempel möbler tillverkas i bok på 
grund av detta. Asshoff förklarar att det ibland kan vara en utmaning att hitta nya vägar 
och sätt att tillverka saker som funnits i sortimentet historiskt på. De får hela tiden ställa 
sig frågor som: ”Finns det några andra färgkroppar vi kan använda?” ”Går det att utveckla 
den teknik som redan finns på något sätt för att uppnå den röda färg vi vill få till?”. Det 
faktum att de flesta underleverantörerna är så små medför också att det kan vara lättare 
att implementera nya tekniker och förändringar, det blir inte en gigantisk förändring i hela 
produktionsprocessen. Gällande hur företaget påverkas av att behöva säkerställa en 
hållbar produktion säger Asshoff ”Vi känner nog inte av det lika mycket som andra 
företag gör, men när jag ser till produktion överlag kan det nog ha varit en ganska stor 
förändring. Däremot kan jag känna att väldigt många företag vill vara med och utvecklas 
och vill bli bättre och få en bättre hantering. Det känns som att alla är välvilligt inställda 
till att följa med i den hållbara utvecklingen.”  

 
Från ax till limpa 
Asshoff berättar att något som de värdesätter högt i företaget är utbildad personal. De 
bjuder därför ofta in leverantörer som berättar om produktionen, för att de som säljer ska 
förstå mer specifikt vad det är de säljer.  
 

 
Figur 7. Bild på brickor från Svenskt Tenns store Strandvägen 5. Foto: Svenskt Tenn Press. 
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Asshoff förklarar att brickor är en av deras absolut största industrier, att produktionen 
sker i Sverige och att alla delsteg i tillverkningsprocessen sker hos samma leverantör. 
Innan produktionen sätts igång utförs många tester så att alla färgåtergivelser är så bra 
som möjligt. Mönstren appliceras på brickorna, och de gör både textila brickor och tryckta 
brickor. Varje bricka består av ett antal lager björkfaner, ett papper som mönstren är 
trycka på, och ovanpå det en lackad yta. Detta pressas sedan ihop med lim och slipas 
längst kanterna. Därefter står en person och polerar alla kanter på varje enskild bricka, 
Asshoff beskriver det som en ”väldigt manuell process”. Slutligen packas brickorna och 
skickas upp till Stockholm. De olika brickorna har olika mönster, och det är hårda 
restriktioner kring vilka mönster som får användas hur så att de inte mattas ut. Asshoff 
förklarar att specifika mönster benämnds som ”fredade”, och endast får användas på 
specifika produkter. Detta är ett bevis på att Svenskt Tenn är tänkt att vara för evigt. 
Tillverkning och produktion av Svenskt Tenns produkter finns på ett flertal ställen i 
Sverige, bland annat produceras en del läderprodukter i Vasastan, och vissa möbler lackas 
i Stockholm.  

 
Hantverk i jämförelse med massproduktion 
Vidare berättar Asshoff att det som är så fascinerande med Svenskt Tenn är bevarandet 
av hantverk. Asshoff beskriver en av utmaningarna som att många kunder är vana vid att 
allt nu för tiden är massproducerat, vilket har medfört att många förväntar sig att alla 
produkter ur en viss serie ser ut på samma sätt. Till exempel, om en lampa tillverkas i 
mässing och denna ska poleras hos ett annat företag, så är det ofta robotar som gör det. 
Detta medför att varenda lampa ser exakt likadan ut. Asshoff förklarar att när de då istället 
har personer som polerar lamporna för hand, så kan de se olika ut. Är till exempel den 
personen som normalt brukar polerar lamporna sjuk, så polerar någon annan och då kan 
det se lite annorlunda ut. Ett annat exempel är handblåsta glaslampor, där Asshoff säger 
att ”Ett signum för att ett glas är handblåst är att det kanske har en liten bubbla nånstans, 
då vet vi att det är handgjort.”. Vidare säger Asshoff att ”Jag skulle vilja att vi tänkte lite 
mer som de gör i Japan – Om de köper en porslinsskål och glasyren runnit på ett sätt som 
är lite defekt, så får skålen ett större värde eftersom det bara finns en sån skål i hela 
världen.” Det är heller inte långsiktigt hållbart om alla hantverksmässiga produkter som 
inte såg exakt likadana ut inte skulle kunna säljas. Självklart försöker Svenskt Tenn 
försäkra sig om att de väljer de bästa träet för deras produkter, men Asshoff förklarar att 
kvistar från träd, på till exempel ett nytillverkat bord, är ett bevis på att ett träd har varit 
levande, och att detta bör ses som något vackert och fint. Vidare belyser Asshoff att det 
är något de tycker att deras kunder till stor del förstår, men att det är något som de 
pågående arbetar med. En annan utmaning kan vara att de flesta färger oftast blandas 
manuellt, och ibland utgår någon färgkropp som måste ersättas. Det tunna och tjocka linet 
färgas dessutom med olika färgblandningar, vilket gör att färgerna ibland kan skifta. 
Asshoff belyser det faktum att det vissa kunder inte gillar, gillar oftast någon annan och 
förklarar vidare att det handlar lika mycket om hur produkten säljs in som tycke och smak. 
Asshoff hoppas och tror att dagens samhälle kan komma att våga gå ner mot lite mer 
småskaligt, vilket med största sannolikhet skulle gynna hantverket. Asshoff belyser att 
det kan vara fint att känna att de kan lägga på en liten prisökning på en produkt och 
därmed förhoppningsvis undvika att behöva producera produkten någon annanstans där 
det skulle vara mindre miljövänligt och nämner slutligen att de har ganska lite påslag på 
sina produkter i relation till andra företag. 
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3.4 Fallstudie – Korgmakare 
Larsson Korgmakare är en korgmöbelverksamhet som mestadels tillverkar korgstolar i 
rotting. En intervju genomfördes med Erica Larsson, som övertog verksamheten från sin 
pappa Stig Larsson år 2005. Syftet med intervjun var att få en inblick i hur en av Svenskt 
Tenns underleverantörer ser på begreppet hållbarhet, samt att få en närmare inblick i 
själva produktionsprocessen. Fokus under intervjun låg till stor del på hanteringen av 
resurserna och på huruvida slöseriet av dessa går att minska under produktionsförloppet.  

 

 
Figur 8. Färdiga stolar hos korgmakare Larsson. 

 
Verksamheten startade 1903 och har sedan 1930 haft ett nära samarbete med Svenskt 
Tenn. Då verksamheten är ett familjeföretag som gått i flera generationer finns det en 
gedigen erfarenhet i både tillverkning och reparation av möbler. En av verksamhetens 
grundtankar är att inget uppdrag är för litet att ta sig an, oavsett om det handlar om att 
reparera eller rusta upp. Förutom företagets samarbete med Svenskt Tenn där de främst 
tillverkar rottingstolar tillverkar de egna möbler, till exempel flätade stolsitsar i sjögräs 
och snöre.  
 

Från ax till limpa 
Buntar med material av rotting levereras till verkstaden och när rottingen är på plats väljs 
rätt grovlek, storlek och längd ut för det lämpade ändamålet. För att kunna välja lämplig 
längd på pinnarna för respektive möbel som ska tillverkas finns ritningar och 
anteckningar för de olika modellerna att tillgå i verkstaden. Som material är rotting både 
dyrt och svårt att få tag på. Detta gör att både det ekologiska och det ekonomiska 
perspektivet behöver tas i beaktan när det kommer till valet av vilken rotting som köps 
in. Larsson berättar att raka pinnar gör det betydligt lättare att arbeta, och att vissa pinnar 
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som levereras inte är helt raka från början. Detta medför att vissa pinnar måste bearbetas 
mer än andra innan de kan användas, vilket är något som kan förlänga 
tillverkningsprocessen. När pinnarna behandlas värms de först upp med hjälp av en 
gasolbrännare. På så sätt blir rottingen mjukare samt lättare att bearbeta till den form som 
eftersträvas. Efter själva uppvärmningen görs noggranna mätningar för att den formade 
pinnen ska passa den önskade formbeskrivningen. När pinnen har fått önskad form sätts 
den in i exempelvis en stolsrygg. Denna process upprepas på samtliga rottingpinnar tills 
hela konturen på stolens ryggstöd är färdigt.  
 

 
Figur 9. Tillverkning av en stol. Rottingen värms upp och böjs sedan till för att slutligen passas in i stolsryggen. 

Vid produktionen av stolar tillverkas själva sitsen till stolarna eller ryggdelarna, och sist 
armstöden. Stolsitsarna flätas för hand, och det tar kring åtta timmar att fläta klart en 
stolsits. När alla tre delarna är klara kan de monteras ihop till en färdig stol. Verksamheten 
har som riktlinje att tillverka minst tio stycken av samma möbel åt gången, främst för att 
arbetet ska vara lönsamt. Dock görs ibland undantag för privatpersoner, som kan komma 
med en mindre beställning.  

 

 
Figur 10. Flätning av stolsits. 



 23  

Lager 
Företaget har ett lagerutrymme som består av fyra våningar på totalt 280 m2. Där lagras 
en stor del av materialet tillsammans med de färdiga beställningarna. När det finns tid 
över så försöker de tillverka stommar att lagra som oftast kan användas i flera modeller; 
detta för att uppnå en effektivare produktionsprocess. 

 
Hållbarhet 
När möblerna i verksamheten tvättas används såpa för rengöring och själva lackeringen 
av möblerna är vattenbaserad. Vid en mindre beställning sker lackeringen oftast i 
verkstaden och vid större beställningar skickas möblerna iväg. Rottingen som 
verksamheten använder sig av kommer från Asien och Larsson berättar att de försöker 
hitta rotting som är odlad. Det finns även rotting som är FSC-märkt (Forest Stewardship 
Council). Märket står för ett internationellt ansvarsfullt odlande både ur ekologisk, 
ekonomisk och social dimension [26]. Larsson berättar att denna typ av rotting tyvärr inte 
passar deras verksamhet. Anledningen är att denna typ av rotting kräver en annan typ av 
hantverksmetod. Den FCS-märkta rottingen kan formas med ånga, medan det i Larssons 
verksamhet istället används gasol. Att arbeta med ånga skulle kräva en storskalig 
produktion, vilket inte alls passar ett hantverksproducerade företag. Vidare berättar 
Larsson att den FSC-märkta rottingen inte heller har den utsmyckning som kunderna 
önskar. De skulle dock gärna vilja använda den FSC-märkta rottingen och Larsson 
berättar att det är ett mål som verksamheten har. Att ha ett hållbarhetsmässigt tänkande 
är viktigt för verksamheten, och Larsson förklarar att de återanvänder vissa delar av äldre 
möbler då de ibland är så gott som nya. Larsson berättar specifikt om de så kallade 
”kapporna” som sitter längt ner på en korgstols ben - att de oftast brukar vara väldigt fina 
efter flera års användning. Vidare påpekar Larsson att det måste finnas någon rim och 
reson på återanvändningen eftersom kvalitén också är viktig. När det kommer till 
spillmaterial så har de nästan ingenting i verkstaden. Det är dock många som frågar om 
det får köpa spillmaterial, men eftersom de är noggranna och eftertänksamma i 
produktionsprocessen har de i princip aldrig något spillmaterial att sälja. 

 
Kvalitet 
Kvalitet i produktionen är en mycket viktig beståndsdel och för att försäkra sig om denna 
lägger de hellre flera mindre beställningar på material än att lägga en enda stor 
beställning. Anledningen till detta är att det finns en risk vid en stor beställning att en stor 
del material kan vara obrukbar. Ett annat sätt för att säkra kvaliteten är att de åker ner på 
plats för att möta leverantören och på så sätt se till att materialet möter deras krav. 
Kvaliteten hos Larsson Korgmakare är deras stolthet och utan den skulle företaget inte 
kunna gå runt. Larsson belyser att de aldrig skulle kunna lämna ifrån sig något de själva 
inte var nöjda med. 

 
Framtid 
Larsson berättar om att de har testat nya tekniker för att göra produktionen mer effektiv, 
men att de själva inte upplevt att det var någon markant skillnad från tidigare 
arbetsprocesser. Larsson pratar även om nya tekniker som en utvecklingsmöjlighet – Att 
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ta sig tid till att utforska nya alternativ som eventuellt kan göra arbetsprocessen mer 
effektiv är något hon är öppen för. Något som hindrar denna utvecklingsmöjlighet är 
oftast tiden som måste gå till produktionen, vilket ger begränsat utrymme för att testa nya 
saker. Larsson korgmakare har fullt upp med många beställningar, och det är viktigt att 
alla kunder får sina beställningar i tid. 
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4. Diskussion och slutsats 
Som företag har Svenskt Tenn ett tydligt riktat fokus mot hållbarhet. Ett konkret exempel 
på detta är att C2C-filosofin implementerats genom hela processen hos deras 
linneleverantör, och i jämförelse med mer massproducerande företag har de ett helt annat 
sätt att tänka - Det är fokus på kvalité och på genomtänkta strategiska beslut. Detta bidrar 
säkerligen i sin tur till ökad kunskap hos deras kunder och konsumenter. Eftersom 
företaget har varit verksamma under så pass många decennier så har de också gått igenom 
hur fokus på hållbarhet har förändrats i media. Klimatproblem får allt mer medial 
uppmärksamhet, och detta kan mycket väl komma att gynna företag som har arbetat mot 
att bli mer hållbara under en längre tid.  

 
Även om implementering av en cirkulär ekonomi kan vara svårt och därmed påverka den 
ekonomiska vinsten för ett företag negativt tillfälligt, betyder det inte att det är lika bra 
att inte implementera det. Genom att omvärdera resurser och material och därmed skapa 
medvetenhet kring hur de konsumeras, kan också nya dörrar öppnas. Asshoff förklarar 
att Svenskt Tenn med tiden anpassat sig till nya lagar och regler, och att deras smidiga 
kommunikation med underleverantörer banar väg för nya förändringar. Förändringar i 
produktionsprocessen tar tid, och här har Svenskt Tenn en tydlig fördel jämtemot andra 
massproducerande företag– De har så pass många olika underleverantörer som 
producerar en relativt liten mängd per underleverantör, vilket innebär att förändringar hos 
en specifik underleverantör inte påverkar den totala produktionen allt för mycket. Lean 
och hållbarhet har i många avseenden samma grundprinciper – de båda förespråkar lägre 
kostnader och en sund ekonomi, en förbättring av arbetsmiljön och säkerheten, samt 
minimering av slöseri och utsläpp. En integration av LEAN i företag inom 
hantverksbranschen skulle mycket väl kunna leda till både nya insikter kring hållbarhet 
och en mer effektiviserad produktionsprocess. 

 
Hållbarhet och ett minskat slöseri av resurser går i många fall hand i hand. I intervjun 
med Asshoff nämndes att Svenskt Tenns mål i all produktion är att minska slöseri av 
resurser, som går direkt i linje med Lean. Korgmakare Larssons tankesätt gällande 
hantering av material följer även det spåret – Pinnar för den specifika stolsmodellen som 
ska tillverkas väljs noggrant för att minimera slöseri. Den nära och ständigt pågående 
dialogen som Svenskt Tenn har med samtliga underleverantörer hjälper de som 
verksamhet att uppnå hållbarhet, och de uppmanar hela tiden till effektivisering av deras 
produktion samt hållbara materialval. Resultaten av att implementera ett hållbarhetstänk 
sträcker sig långt bortom att endast följa lagar och regler, och för att balansera de tre 
dimensionerna av hållbarhet krävs ett ständigt pågående arbete.  
 
Förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att göra en mer omfattande studie av ett flertal 
av Svenskt Tenns underleverantörer. Även flera hantverksproducerande företag hade 
kunnat intervjuas för att få ett bredare underlag kring både produktsortiment och 
företagsstrategier. Det skulle även kunna vara av intresse att utvärdera hur Svenskt Tenns 
genomtänkta hållbarhetsfilosofi framförs till deras kunder.  
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