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Olof Boson har arbetat med Lean i fem år. 
För två år sedan tog han över familje-
företaget efter sin pappa Bo Oscarsson 

och ser goda resultat.
I fjol gjorde Stranda Kyckling utanför Möns-

terås sitt hittills bästa resultat, en vinst på nästan 
tio procent av omsättningen. Exakt hur mycket 
som beror på Lean tycker Olof Boson är svårt att 
säga. Men han är säker på att det systematiska 
arbetet för att effektivisera har stor betydelse. 
Det motsvarar minst en halvtidstjänst för före-
taget.

– Jag kan säkert säga vi tjänar en kvarts mil-
jon om året, säger han och låter förstå att han då 
räknar lågt.

Olof Boson kom i kontakt med arbetssättet när 
han arbetade för De Laval i Pakistan.

– Det kallades inte Lean, utan hade japanska 
eller pakistanska beteckningar, berättar Olof 
Boson.

NÄR HAN KOM hem till Sverige 2012 och engage-
rade sig i familjeföretaget läste han om hur Växa 
och Hushållningssällskapet arbetade med Lean. 
Trots att han egentligen inte kvalificerade sig – 
han hade då för få anställda – blev hans  företag 
ett av de första i Kalmartrakten som deltog i ut-
bildningen.

Det har han inte ångrat. Han har fortfarande 
nära kontakt med de andra företagen i sin erfa-
renhetsgrupp och sin Lean-coach.

I början träffades han coachen en gång i mån-
aden, satte upp mål och introducerades för  olika 
teman. Han började jaga slöseri och spill och 

 genomförde olika förbättringar.
Genom att ta bort ojämnheter i gårdsplanen 

minskades foderspillet med 20–30 ton per år. Så 
fort något går sönder ska det lagas och alla re-
servdelar ska finnas på plats om något händer. 
Finns maskiner och verktyg på sina platser slip-
per man leta och tappa humöret.

PÅ EN TAVLA antecknas vad alla ska göra inneva-
rande vecka. Bredvid skrivs sådant upp som ska 
fixas längre fram. Varje fredagsmorgon klockan 
sju träffas personalen i tio minuter vid tavlan och 
går igenom allt så att alla känner till vad som ska 
göras.

– Det största utmaningen var att få alla att inse 
att de skulle vara på mötet. Det tog två år, säger 
Olof Boson.

– Lägger vi en timme i veckan på planering och 
kommunikation får vi säkert ut tre, fyra timmar 
av det.

Han sticker inte under stol med att det kan 
vara svårt att genomföra Lean. Några i persona-

Bra rutiner, engagemang hos med-
arbetarna och jakt på slöseri ökar 
vinsten och minskar frustrationerna 
på Stranda Kyckling.
Olof Boson tycker att Lean Lantbruk 
ger bra resultat — för den som är 
beredd att tänka om.
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■ Lean är en företagsfilosofi som 
 ursprungligen kommer från Toyota i Japan. 
Grundtanken är att man ständigt förbättrar 
arbetssätten, att man arbetar smartare och 
effektivare — inte snabbare och hårdare. 
Testutbildning i Lean i Sverige kom 2010. 
Projektet drog i gång i större skala 2012. 
■ Läs mer: www.leanlantbruk.se.
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ean-utbildningen för de 
mindre företagarna är 
en utveckling av den 

ursprungliga 
Lean Lantbruk. 
Mindre företag 
betyder en till 
tre sysselsatta. 
Dessa små 
företag får 
färre besök av 
sin Lean-coach, 
men i gengäld har de fler träffar 
i grupp jämfört med de företag 
som har lite fler anställda.

I grupperna med tre, fyra 
företag träffas ägare och 
anställda och utbyter sina 
erfarenheter. Det har fungerat 
bra i de två grupper som nu 
är halvvägs i utbildningen i 
Sörmland och Kalmartrakten.

— Vi ser att alla har stort 
utbyte av varandra i grupperna, 
säger projektutvecklaren Hanna 
Åström på Hushållningssäll-
skapet Halland.

Gruppträffarna leds av 
en coach som hjälper till att 
strukturera och föra gruppen 
närmare målet.Rekryteringen 
av företag till nästa omgång är i 
full gång. Det finns coacher över 
hela landet, men för att komma 
i gång krävs för de mindre 
företagen att de är tillräckligt 
många inom ett begränsat 
område. Det får inte vara för få 
personer i gruppen.

– Den som är intresserad bör 
alltså höra av sig och kanske 
även tipsa andra, säger Hanna 
Åström. ■

Nu kan även de mindre 
lantbruksföretagen få 
utbildning i Lean Lantbruk. 
Två grupper är i gång och 
fler startar runt om i landet 
i oktober.
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Kurser för 
små företag 
i höst

len är betydligt mer positiva än andra. 
Själv har han fått ändra sitt eget sätt att tänka, 

kämpat på med förändringar och fått släppa fram 
personalen och deras idéer på ett nytt sätt.

– Det är en omställningsprocess och det kan 
vara jobbigt i början. Man måste vara beredd att 
tänka om, få med sig personalen och ha en coach 
som man trivs med. Nu fungerar det jättebra, sä-
ger han.

Bland de anställda finns en svensk folkpensio-
när, en flykting från Syrien och en arbetskraftsin-
vandrare från Pakistan. Dessutom jobbar hans far 
Bo Oscarsson kvar. Några F-skattare finns också 
tidvis på gården. Det är roligt med blandad per-
sonal och det internationella, tycker Olof Boson.

– Jag ser dem som en tillgång, det blir mycket 
roligare, säger han.

Har Lean spillt över på ditt privatliv?
–  Nej, det tror jag inte. Men jag har fått en 

mer planerad ledighet. Vi är noga med att hålla 
på 40-timmarsvecka. Undantagen är lastning av 
kycklingar, vallskörd och tröskning. ■

OLOF BOSONS 
NYCKLAR 
INOM LEAN

1 Veckomöte för 
alla medarbetare.

2 Nedskrivna 
rutiner, även för 
detaljer.

3 Checklistor så 
att alla kan se vad 
som blir gjort.

4 Ordning och 
reda överallt.

Hanna 
Åström.

Med hjälp av tavlan och magneter med 
olika färger vet alla alltid vad alla ska göra. 
Veckomötena hålls här varje fredag.

Olof Boson utvecklar gården 
på många sätt. Han har 
solceller och är på gång 
med att bygga bevattnings-
damm och våtmark.

Hillringsbergs Stranda Kyckling AB, Torp 
utanför Mönsterås
Ägare: Olof Boson.
Verksamhet: Föder upp 1,4 miljoner slakt-
kycklingar per år i två stall byggda 2008 
och 2015, cirka 150 nötkreatur, 200 hektar 
växtodling (vall, raps, vete och korn) och 
250 hektar skog.
Omsättning: Cirka 25 miljoner kronor.
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Lean på
schemat
ett lyft
för Stranda

 LEAN LANTBRUK

Djurskötaren Aneel Rehmat rör sig 
försiktigt för att inte skrämma kycklingar-
na. Han är arbetskraftsinvandrare från 
Pakistan och har bott i Sverige i två år. 
Han har bättre koll på djuren än Olof 
Boson själv har.

Salim Shaqra jobbar mycket med underhåll 
och bygge. Han kom som flykting från Syrien 
och började som praktikant. Efter tre måna-
der var han anställd.
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