
Vad är Lean Lantbruk - och vad kan 
det innebära för mig och mitt företag?

Samarbetsorganisationer i projektet Lean Lantbruk är även, SLU, SLA, JTI och Jordbruksverket 

Lean är en form av företagsfilosofi, ett sätt att se på utmaningar och utveck-
lingsmöjligheter. Grundtanken är att hela tiden arbeta med förbättringar på ett 
strukturerat sätt och därigenom öka konkurrenskraften och skapa utrymme för 
tillväxt. För att arbeta med lean krävs att man granskar sina arbetssätt, tar vara 
på allas kompetens och är villig att tänka nytt. Målet är att arbeta smartare och 
effektivare, inte snabbare och hårdare. 

Utbildningar genom Lean Lantbruk 
Lean Lantbruk är ett nationellt projekt som driver 18-månaders utbildningar i 
lean och vi vänder oss mot dig som är företagare inom lantbruks- och trädgårds-
näringen. Utbildningen finns i två varianter. Lean Lantbruk större företag för 
dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för 
dem som är enmansföretagare eller har upp till tre sysselsatta. 
 
Leancoacher stöttar och inspirerar 
De båda utbildningarna har samma innehåll och leds av en leancoach som guidar  
genom de olika momenten, men har lite olika upplägg. Större företag följs av en 
leancoach genom individuella besök, medan mindre företag går utbildningen i 
form av en leancoach-ledd ERFA-grupp som inkluderar flera företag, dessa bildar 
tillsammans ett nätverk och blir ett extra bollplank kring lean-relaterade frågor.
 
Kan 18 månader verkligen förändra mitt lantbruk?
Lean Lantbruks utbildning innebär en kostnad, men är framförallt en investering 
i tid och engagemang. Leancoachen och leans principer är ett stöd på vägen i var-
je företags unika resa. Målet är att företagen efter utbildningen upplever så goda 
effekter av sitt leanarbete och att de är så kunniga, att de på egen hand fortsätter 
med sitt leanarbete – så visst kan 18 månader förändra ditt lantbruk. 

Vill du veta mer?
Mer information hittar du på: www.leanlantbruk.se där kan du också göra en 
intresseanmälan. Anmälan är inte bindande, men gör att du blir kontaktad av en 
coach och får veta mer.

Bättre kommunikation, struktur och ledarskap, en mer engagerad personal,  
mindre fel  i verksamheten och bättre överblick ... Detta är bara några av de 
effekter som ett långsiktigt arbete med lean kan resultera i och genom Lean 
Lantbruks utbildningar får du hjälp att komma dit. Vill du veta mer? 

Tidsram: 18 månader
 
Kostnad:  
62 000 kr för större företag (fyra 
sysselsatta eller fler)  
30 000 kr för mindre företag (tre 
sysselsatta eller färre). 

Moment större företag:
Introduktionsbesök 
1 studiebesök  
3 dagars ledarutbildning 
Introduktion till lean
3 ERFA-träffar
8 coachbesök 
3 telefoncoachningar

Moment mindre företag: 
Introduktionsbesök 
1 studiebesök 
2 dagars ledarutbildning 
Introduktion till lean 
6 gruppträffar 
3 individuella coachbesök 
6 telefoncoachningar

Vad krävs av dig? 
Framförallt tid och engagemang. 
Det tar tid att införa förändringar 
och det krävs att alla är med på 
banan innan resultaten börjar 
synas. 

FAKTA OM LEAN: 



leanlantbruk.se 

Röster ur verkligheten: leanföretag berättar               

Goda leanidéer blir till 
verklighet på grisgård

Mikaela Johnsson driver till-
sammans med sin man Chris-
tian och två anställda en gård 
med grisproduktion, växtodling 
och skog i Småland. 

- Mycket av de förändringar vi har ge-
nomfört sedan vi startade med lean hade 
vi nog kunnat komma på själva, säger 
Mikaela. Men genom Lean Lantbruk ser 
vi till att möjligheterna blir verklighet och 
inte stannar kvar på idéstadiet. 

Rent konkret har lean inneburit att de har 
blivit mer strukturerade och skapat ruti-
ner och system för olika arbetsmoment. 
Ett exempel är att alla numera servar 
traktorerna på samma sätt. Maskinerna 
kan därmed rulla en större del av tiden 
och när de går sönder förenklas vardagen 
genom en rutin som gör att de vanligaste 
reservdelarna alltid  beställs och finns 
hemma. 

-Jag märker också en positiv förändring i 
kommunikationen mellan inne- och ute-
personalen tack vare lean, säger Mikaela. 
Samarbetet är mycket bättre nu. 

Mikaela och hennes team arbetar också 
med mål och delmål för alla delarna av 
verksamheten. Ett uppskattat verktyg för 
det är veckoplaneraren som ger överblick 
och underlättar prioriteringar. En årsplan 
finns också.

- Jag tror att vi nyttjar tiden på ett bättre 
och mer effektivt sätt idag. Jag är helt 
övertygad om att vi tjänar både tid och 
pengar på att arbeta med lean. Dessutom 
är det roligare. Vi har mycket kvar att 
lära, men vi har kommit en bit på vägen, 
avslutar Mikaela.
    

Utveckling  på mjölk-
gård i tuffa tider

Magnus och Margareta Weibull 
driver Jonstorps gård utanför 
Falkenberg. De har 220 mjölk-
kor och är totalt fem anställda. 

-Jag tror att lean blir mer och mer intres-
sant för fler och fler, säger Magnus. På 
sikt kommer kraven på oss lantbrukare 
och det vi levererar att bli så höga att 
olika certifieringar och system som till 
exempel lean blir nödvändiga. Vi är redan 
bland de bästa i världen på det vi gör och 
vi vill ha öppna gårdar och transparens 
för att kunna visa det och få betalt för det. 
Lean hjälper oss med det.

På Jonstorps gård jobbar de mycket 
med visualiseringar och fasta rutiner. 
De försöker skapa en ordning som alla 
förstår, för det ska vara lätt att göra rätt. 
De anställda har bland annat tagit fram 
standard-rutiner för till exempel brunst 
och kalvning, något som var jobbigt, men 
lärorikt. Rutinerna hjälper sedan alla att 
göra på samma sätt och det blir på så sätt 
en kvalitetsäkring.  

-Man kan nog säga att vi har omfördelat 
tiden genom lean, säger Magnus. Det tar 
tid att till exempel ta fram en standard, 
men när den finns och används sparar 
vi tid. Vi får kanske inte mer tid över i 
slutändan, men vi får tid över till annat 
som behöver göras. Just nu har jag till 
exempel inte lagat utgödslingen på flera 
veckor, då är jag verkligen nöjd. Genom 
rutiner för service undviker vi flera onö-
diga stopp och kan istället ta tag i andra 
saker som står på vänt.    

Mindre stress och mer 
fokus på Försvidal Säteri

Anna Prejer och sonen Björn 
driver Frösvidal säteri och 
Frösvidalsgräs AB, ett företaget 
som har fyra anställda och flera 
olika ben att stå på. För dem var 
Lean Lantbruks utbildning ett 
självklart val. 

-Vi hade ett ganska bra arbetssätt redan, 
men det har helt klart varit värt att gå ut-
bildning, säger Anna. Vi upplever allihop 
att det har gett oss mycket.

Deras huvudinriktning är produktion 
och försäljning av färdig gräsmatta, 
men de har också stora arealer skog och 
åker. Dessutom försäljning av julgranar, 
uthyrning av stallplatser och bostäder och 
ett Bed & Breakfast. Det är med andra 
ord en stor bredd på arbetsuppgifterna 
och mycket kommunikation som måste 
gå fram.

-Jag upplever att kommunikationen 
har blivit bättre och att engagemanget 
har blivit större sedan starten med lean, 
säger Anna. Alla är mer insatta i företaget 
och det gör att det kommer fler idéer. Vi 
har också blivit medvetna om vad vi ska 
förbättra och hur vi löser problem på ett 
effektivt och långsiktigt sätt.   

En whiteboardtavla, förbättringslista och 
planeringskalender bidrar till att förbätt-
ra struktur och överblick och flera arbets-
moment har blivit standardiserade. När 
gräsmattorna till exempel ska klippas, vet 
alla på vilket sätt det ska ske. Det är en 
kvalitetssäkring i sig.  
 
-Förändringarna förenklar vardagen, 
säger Anna. Framförallt blir det mindre 
stress och mer fokusering.
   

Mikaela Johnsson Margareta och Magnus Weibull Anna Prejer


