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Lean – en fantastisk tillväxtpotential
Inom Lean Lantbruk brukar vi säga att vi 
plankat Produktionslyftets upplägg – och 
det känns bra! Vi säger det med ett gott 
samvete eftersom det för oss är ett sätt 
att tidigt etablera ett förtroende; de flesta 
känner till Produktionslyftet och vet att 
det är ett upplägg som fungerar. För Lean 
Lantbruk har stödet från Produktionslyftet 
varit avgörande vid uppstarten. Vi inledde 
vårt pilotarbete på 16 gårdar och trots 
alla råd och all erfarenhet vi fick ta del av rusade vi på aningen 
för snabbt emellanåt, ett misstag som är lätt att göra. Då kändes 
det bra att kunna backa lite, gå till källan och satsa på ”gör om/
gör rätt”. Det är här vi verkligen känner såväl nyttan av som 
stödet från Produktionslyftet!

Allt handlar om att alla drar åt samma håll, något som ger 
oanade effekter när det händer – oavsett verksamhet. I Sverige 
är vi idag världsledande på Lean inom Lantbruk trots att vi 
nyss har börjat. Än så länge har vi främst arbetat med lite 
större gårdar så det finns mycket kvar att göra; en stor del av 
produktionen kommer fortfarande från mindre lantbruk. Det 
kan röra sig om en- eller fåpersonsföretag som gränsar till 
hobbyverksamhet, ofta kombinerat med kringverksamheter 
inom exempelvis tjänstesektor, hästsport eller turism. Kan vi 
hjälpa dem att utvecklas och växa står vi inför en fantastisk 
tillväxtpotential – och en sektor med möjlighet att växa i alla 
ledder, från kärnverksamheten inom lantbruk till alla möjliga 
(och ”omöjliga”) kringverksamheter.

Hemligheten ligger förstås i uthållighet och långsiktighet, vilka 
är viktiga komponenter i min vision. Jag ser framför mig det 
positiva, konkurrenskraftiga och miljövänliga lantbruket – där 
det är fantastiskt kul att jobba!

Hanna Åström · Projektmedarbetare Lean Lantbruk
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Brogren Industries först med stöd från AFA Försäkringar
Produktionslyftet har under 2013 tilldelats medel av AFA 
Försäkring för att utveckla metodiken så att arbetsmiljön kan 
förbättras parallellt med att företagen blir effektivare. Medlen 
användas även för att testa en uppdaterad metodik i ett antal 
utvalda pilotföretag, där Brogren Industries AB är det första. Mer 
information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Utbildning och layoutförändring
Hos Enics i Malmö var de i mitten av 
oktober i slutfasen på utbildningen av 
nyckelpersoner, vilket gör att de nu kan gå 
vidare med många fler. En av grupperna 
genomförde en layoutförändring för att ta 
sig närmare ett enstycksflöde – vilket blir intressant att följa upp. 
Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftsföretag på Industri & Teknik-mässan
Den 16 oktober medverkade 
Produktionslyftet vid mässan Industri 
& Teknik i Älvsjö. Representanter för 
Roslagsgjuteriet och Roslagsverkstäder 
berättade för 30-talet åhörare om sin 

Lean-satsning och samarbetet företagen sinsemellan. Bilden 
visar från vänster Produktionslyftets Hans Reich med Kimmo 
Heiskanen från Roslagsverkstäder samt Håkan Albinsson och 
Hans Andersson från Roslagsgjuteriet. Mer information har 
hans.reich@produktionslyftet.se.

Slöserijakt och skiftspridning i Hisings Backa
Nolato Plastteknik har tagit fram en första version av sin 
förbättringstavla som följdes upp med slöserijakt. De avslutade 
med ett förbättringsmöte där robotgruppen för ut tankarna i 
sina respektive skift. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Reflektioner kring Produktionslyftet
Den 26 september bjöd Produktionslyftet in medarbetare, 
partner, intressenter och finansiärer till ett seminarium där vi 
reflekterade kring hur vi gemensamt kan stärka företagens 
konkurrenskraft inför EUs satsningar 2014-2020. Deltog gjorde 
representanter från bland andra Vinnova, Tillväxtverket och 
KK-stiftelsen, liksom Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, 
Näringsdepartementet och Landsbygdsdepartementet.

En av dem var Tero Stjernstoft från Vinnova, som berättade att 
det finns olika former av innovation – varor/tjänster, tillverkning/
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distribution, nya marknader och 
organisation – och att Lean handlar om 
organisatorisk innovation:

– Det intressanta är att det är den som 
driver de andra tre, den ger både 
förnyelse och konkurrenskraft vilket är 
en oslagbar kombination. Det är därför vi 
finansierar Produktionslyftet, det är den 
motorn i företagen vi vill stödja!

Läs hela artikeln i tre delar på www.produktionslyftet.se!

Tero Stjernstoft, Vinnova.


