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Målbild 

LEAN I LANTBRUKET ska 
leda till en kraftigt ÖKAD 
TILLVÄXT bland SVENSKA 
LANDSBYGDSSFÖRETAG 
 
 
Hur gör de mest 
framgångsrika 
industriföretagen? 



Lönsamhet 

Tid 

Behov av 
förbättring 



Vad är Lean? 

• Kundfokus  
Vad är det kunden betalar för? Vad skapar värde? 
 

• Ta bort och förebygga förluster och slöseri 
”Slöserijakt” är inte målet – utan medlet 
 

• Robusta, uthålliga och flexibla system 
      
• Få/ta med samtliga medarbetare 
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Värde till 
kund, <10 % 

Transporter 

Rörelser 

Brist på kommunikation 

Överarbete Kassation 

Lager 
Outnyttjad kreativitet 

Svinn 

Överproduktion 



Stabilitet Standardisering 

Visualisering 

Ständiga förbättringar 

Engagemang & lagarbete 

KUNDEN     MEDARBETAREN     FÖRETAGET     SAMHÄLLET 

Inga fel 

Stödjande ledarskap 

Långsiktighet 

Ta bort slöserier 

Utveckla 
medarbetare 

En lärande organisation 

Verktyg: 
5S 
Sopar 
Tavelmöten 
Värdeflödesanalys 
Slöserijakt 
Förebyggande underhåll 
Snabba omställningar 
PUFF 
Kaizen 

  



• Utbildning ledare, 2 dagar 
• Inledande workshop  
• Verksamhetspolicy 
• Studiebesök industri 

Egen förmåga att rulla ut 

Självgående i hela företaget 

Ständig förbättring 

Inga kan 

Några kan 

…18 mån 

               Lantbrukarutbildning + 12 veckors uppstart 

Ett besök 1 ggr/månad 

Samsyn 

Coachning 

                               Studiebesök, erfa-grupper Forsatt lärande 
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Lär av piloter 
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Lean Lantbruks metodik 



LEAN är LEAN är INTE 

Ett sätt att tänka 

En filosofi baserad på principer 

Ett förhållningssätt 

En företagskultur 

Respekt för människor 

Ett verktyg 

En management trend 

”Rocket science” 

Kostnadsnedskärning 

Arbeta snabbare 

Bara för bilindustrin 

Sammanfattningsvis: 



Lean bygger på principer som talar om hur en bra 
lösning på ett problem ser ut. I verkligheten kan det 

handla om…. Gå och se med egna ögon – 
gissa inte! 

Respektera partners och 
leverantörer – samarbeta, 
hjälp dem att bli bättre 

Jämna ut 
arbetsbelastningen, öka 
stabiliteten 

Använd visuell styrning – 
upptäck problem på en 
gång! 



Fler exempel… 

Långsiktighet - lös problem 
från grunden även om det 
går snabbare och lättare att  
lösa dem för stunden 

Stoppa för att lösa problem 
på en gång när de uppstår Lär hela tiden av 

problemen, ständigt 
förbättra 

Standardiserat arbete är 
grunden för ständiga 
förbättringar 
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