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Förord 

I denna rapport presenteras hur Lean kan anpassas till svensk spannmåls-

produktion och introduceras på gårdsnivå. Projektet utgör en del i ett projekt-

kluster med tre projekt kring Lean inom lantbruket, där de två andra projekten 

behandlar gris- respektive mjölkproduktion. Stiftelsen Lantbruksforskning 

(program Tillväxt och lönsamhet) har finansierat projektet.  

Vid JTI har forskare Johanna Olsson varit projektledare och sektionschef Anna 

Rydberg har deltagit vid gårdsbesök. Från SIK deltog forskare Barbro Sundström 

och från HS Halland forskare och rådgivare Hanna Åström samt forskare Maria 

Berglund.   

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande framförs ett varmt 

tack. Ett särskilt tack riktas till de deltagande projektgårdarna och deras personal. 

Projektet har haft en referensgrupp bestående av Magnus J Johansson från Lant-

männen, Erik Hartman från Föreningen Foder och Spannmål samt Sven Pettersson 

från Svenskt Sigill. Referensgruppen har bidragit med värdefulla synpunkter kring 

värdekedjan för spannmål. Tack även till Väderstad Verken AB för ett mycket 

intressant studiebesök.  

Uppsala i januari 2014 

Anders Hartman 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Lean är en strategi för verksamhetsutveckling som visat sig fungera i många 

branscher. Detta projekt visar att Lean passar väl för spannmålsproduktion, där 

arbetet och de flesta processer på växtodlingsgården går i ettårscykler. Projektet 

utgör en del i ett projektkluster med tre projekt kring Lean inom lantbruket, där  

de två andra projekten behandlar gris- respektive mjölkproduktion.  

Målet har varit att ta fram en metodik för introduktion av Lean för att uppnå för-

bättrad produktivitet och resurseffektivitet i svensk spannmålsproduktion, samt att 

höja kunskapsnivån om hur arbetets utförande på gården relaterar till miljöpå-

verkan i ett livscykelperspektiv. Syftet med projektet har varit att i en förlängning 

göra svensk spannmålsproduktion mer resurseffektiv och konkurrenskraftig, med 

ökad styrning av produktionen och med fokus på kundernas olika behov och krav. 

Målgrupper för projektet är främst lantbruksrådgivare, lantbrukare och forskare.  

Metoden som tagits fram i detta projekt kan användas som inspiration för hur 

Lean kan introduceras i en verksamhet. Att göra en behovsanalys av spannmåls-

odlarnas verksamhet genom frågor och diskussioner, både enskilt och i grupp,  

med ägare, arbetsledare och medarbetare har visat sig fungera utmärkt. Erfaren-

heter från detta och andra projekt visar att i olika verksamheter finns olika typer 

av ledarskap, kultur och olika sätt att jobba, och det går därför inte att exakt följa  

en i förväg genomtänkt metod eller plan.  

Under projektet har gårdarna getts möjlighet, under tre coachningstillfällen och 

genom eget arbete, att starta processen mot förbättrad produktivitet och resurs-

effektivitet. Vid projektets slut arbetade de tre gårdarna med visuell daglig styr-

ning. Arbetet med förebyggande underhåll hade underlättats med ordning och 

reda, visuell planering samt ett första visuellt system för ständiga förbättringar. 

För bestående förändringar rekommenderas coachning i ca 1½ år. 

Det finns synergieffekter mellan arbetet för att minska verksamhetens miljö-

avtryck och övrigt Lean-arbete. Insatser som leder till en förbättrad produktivitet 

skapar ofta goda förutsättningar för ett minskat miljöavtryck från växtodlingen, 

som till exempel en ökad skördenivå. Den checklista som tagits fram i projektet  

är en inspiration till åtgärder som har beröringspunkter i både miljö- och Lean-

arbetet, men som samtidigt måste anpassas till den specifika gårdens verksamhet. 

Företagen är bara i starten av ett nytt sätt att jobba, men det krävs en investering  

i tid för att vinna tid. Om de fortsätter på den inslagna vägen kommer deras och 

projektets förväntningar att uppfyllas till fullo – minskad miljöpåverkan, ökad 

produktivitet, ökad lönsamhet och därmed ökad konkurrenskraft.  
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Summary 

Lean is a business-building strategy that is proven to work in a variety of 

industries. This project demonstrates that Lean is well suited for grain production, 

where labor and most processes goes in one-year cycles. The project is part of a 

project cluster consisting of three projects on Lean in agriculture, where the two 

other projects are focusing on pork and dairy production. 

The objective has been to develop a methodology for introducing Lean in Swedish 

grain production, to achieve an improved productivity and resource efficiency as 

well as raising awareness about how the work is performed at the farm in relation 

to the environmental impact in a life cycle perspective. The purpose of the project 

was in a longer perspective to make Swedish grain production more resource 

efficient and competitive, with an increased control of production and focusing on 

different customer needs and demands. The target groups of the project are mainly 

agricultural advisors, farmers and researchers.  

The method developed in this project can be used as inspiration for how Lean  

can be introduced into a business. Performance of a demand analysis of the grain 

farmers activities through questions and discussions, both individually and in 

groups, with owners, managers and co-workers has been proven to work excel-

lent. Experiences from this and other projects shows that different types of 

businesses has different types of leadership, culture and ways of working, which 

makes it impossible to accurately follow a well prepared method or plan.  

During the project, the farms have been given opportunities to start the process 

towards improved productivity and resource efficiency both during three coaching 

sessions and through work on their own. At the end of the project the three farms 

were all working with daily visual control. The work with the preventive mainten-

ance had been facilitated with orderliness, visual planning and an initial visual 

system for continuous improvements. To achieve permanent changes, about 1½ 

years of coaching is recommended.  

There are synergies between efforts to decrease the environmental impact of the 

company and the common Lean work. Actions that lead to an improved produc-

tivity often creates favorable conditions for reduced environmental footprints 

from grain production, such as increased yields. The check-list developed in the 

project is an inspiration to measures, with contact points in both environmental 

and Lean work, but it has to be adapted to the specific farm activities.  

The companies are just in the beginning of a new way of working, but it requires 

an investment in time to save time. A continuation of the work will fulfill both the 

farmers and the project expectation – reduced environmental impact, increased 

productivity, higher profitability and by that greater competiveness.  
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Bakgrund 

Förutsättningar för spannmålsodlare 

Spannmålspriserna på världsmarknaden har de senaste åren gått upp och ned på 

ett sätt som inte förekommit tidigare, vilket ger osäkra inkomster och påverkar 

lönsamheten. Lönsamhet påverkas också av produktiviteten i företaget, som 

skapas av produktion (vad jag gör) och organisation (hur jag gör det). Lantbruks-

rådgivningen är idag väl utbyggd med tjänster kring biologisk produktion (växt-

odlingsplaner, markkartering etc.). Till viss del finns motsvarande inom ledning 

och organisation, men få lantbrukare ägnar sig åt att kritiskt granska sina produk-

tionsprocesser. När något behöver förbättras ligger fokus på produktionen, med 

inriktning på det biologiska. 

Arbetet går i ettårscykler 

Arbetet och de flesta processer på en växtodlingsgård går i ettårscykler. Många av 

de arbetsmoment som är direkt förknippade med växtodlingen utförs enbart under 

en kort tidsperiod varje år, för att sedan återkomma först nästa år. Arbetet påverkas 

också av väderlek, då vädret styr när man har möjlighet att utföra olika arbets-

moment. 

Eftersom processerna är utdragna i tid och samma arbetsmoment återkommer 

sällan, ställs stora krav på möjlighet till uppföljning och därmed genomförandet 

av förbättringar. Tar inte lantbrukaren tag i ett problem är risken att de återkom-

mer igen, men först ett år senare, och då återigen under en mycket arbetsintensiv 

och tidspressad period. Resultatet av arbetet kommer bara en gång om året, därför 

är behovet stort att ha mätetal eller styrpunkter som kontinuerligt beskriver verk-

samheten. 

Stor variation i arbetsbelastning under året 

På växtodlingsgården varierar arbetsbelastningen mycket under året. Under den 

arbetsintensiva växtodlingssäsongen är det svårt att få tid att jobba med långsiktigt 

förbättringsarbete. Resterande delar av säsongen finns på många gårdar annan 

sysselsättning för personalen, som till exempel snöröjning och fastighetsskötsel.  

Många gårdar har säsongsanställd personal som snabbt behöver sättas in i arbetet, 

vilket kräver en hel del planering. Vädret påverkar också arbetsbelastningen och 

styr i stor utsträckning verksamheten på en gård med växtodling. Många gånger är 

det därför svårt att i detalj planera arbetet för någon längre tid framöver. Trots det 

är det fortfarande saker som behöver prioriteras, och därför på något sätt finnas 

med i en plan. 

Syfte 

Syftet med projektet har varit att i en förlängning göra svensk spannmålsproduktion 

mer resurseffektiv och konkurrenskraftig, med ökad styrning av produktionen och 

med fokus på kundernas olika behov och krav. Projektet utgör en del i ett projekt-

kluster med tre projekt kring Lean inom lantbruket, där de två andra projekten 

behandlar gris- respektive mjölkproduktion. Målgrupper för projektet är främst 

lantbruksrådgivare, lantbrukare och forskare.  
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Mål 

Målet har varit att ta fram en metodik för introduktion av Lean för att uppnå för-

bättrad produktivitet och resurseffektivitet i svensk spannmålsproduktion, samt att 

höja kunskapsnivån om hur arbetets utförande på gården relaterar till miljöpåverkan 

i ett livscykelperspektiv. 

Deltagare och deras förväntningar 

Tre spannmålsgårdar har medverkat i projektet. Gårdarna ligger i Skåne, Söder-

manland och Uppland. Totala åkerarealen varierar mellan 600 och 1500 hektar, 

varav 30-50 hektar per gård utgjordes av åkermark som ligger i träda. På gårdarna 

odlas förutom spannmålsgrödor som höstvete, vårvete och vårkorn, även vall, 

vårraps, potatis, sockerbetor, konservärtor, majs och morötter enligt 2011 års 

grödfördelning. Samtliga gårdar använder någon typ av precisionsodlingsteknik. 

Deltagarnas förväntningar på projektet var  

- ökad lönsamhet 

- ökat fokus på det som är produktivt och effektivt  

- förståelse för vad som kan göras bättre 

- att skapa en bättre arbetssituation för de anställda i företaget, med ökad 

delaktighet och större ansvarstagande 

- att underlätta arbetet med den säsongsanställda personalen. 

Avgränsning 

Fokus i projektet är resurseffektiv spannmålsproduktion. De gårdar som med-

verkat i projektet har även haft andra arbetsområden inom verksamheten, som 

t.ex. snöröjning och fastighetsskötsel. Dessa områden ingår inte i denna studie, 

men vid arbetet tillsammans med företagen har dessa delar inte helt kunnat 

exkluderas. De är en del av en verksamhet som måste beaktas i sin helhet. 

Lean – en kort introduktion 

Vad är Lean? 

Lean har sitt ursprung i filosofier och förhållningssätt som sedan mitten av 1900-

talet arbetats fram på Toyota. Den tolkning som väst gjort av Toyotas filosofi och 

arbetssätt, som vi kallar Lean, har påverkats av Likers fjorton principer. Genom 

att jobba efter dessa principer stödjer det arbetet med att öka den andel av arbetet 

som skapar värde, dvs. minska den icke värdeskapande andelen, även kallat 

slöserier. Likers fjorton principer delas in i de fyra huvudgrupperna Filosofi, 

Processer, Människor och Problemlösning. 

I korthet utgår man från: 

 Kundfokus. Genom att förstå och definiera vad företagets kunder vill ha och  

är beredda att betala för, skapas insikter om vad det är i verksamheten som 

skapar värde och som inte skapar värde, slöserier. 

 En engagerad ledning som tar fram tydliga grundvärderingar, ser vikten av 

engagerade medarbetare och tar fram långsiktiga mål.    
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 Ta bort och förebygga slöserier (se bild 1). Genom att hela tiden sträva efter 

att bit för bit eliminera slöserierna kommer en allt större andel av arbetet i 

verksamheten att skapa värde. 

 Robusta, uthålliga och flexibla system. Förbättringsarbetet sker i små steg och 

riktar ofta in sig på att förbättra systemen för att utföra arbete på rätt sätt och  

i rätt tid.  

 Ta med alla medarbetare. Var och en måste ha ansvar och möjlighet att hela 

tiden förbättra arbetsplatsen, och arbeta för att uppfylla uppsatta mål för att 

förbättra verksamheten. Lagarbetet är grunden både för förbättringsarbetet och 

för arbetet med den dagliga verksamheten. Ledarens roll är att serva, stötta, 

utbilda och motivera medarbetarna så att de kan utföra sitt arbete med minsta 

möjliga slöseri, och hela tiden bidra till en långsiktig utveckling av arbets-

platsen. 

 

Bild 1. Indelning av slöserier i 10 kategorier 

Som stöd för principerna i arbetet med att identifiera och åtgärda slöserier för att 

öka den värdeskapande andelen arbete i verksamheten, finns olika metoder och 

verktyg. Några av dessa har använts i detta projekt och beskrivs kortfattat nedan. 

Metoder och verktyg inom Lean 

Ständiga förbättringar 

En av anledningarna att Lean varit en så framgångsrik strategi är att den bygger på 

att organisationen ständigt utmanar sig att bli bättre genom minskning av andelen 

slöserier. Inga slöserier får tas för givna, även om de bedöms vara nödvändiga i 

dagsläget för att verksamheten ska fungera. Inga detaljer är heller för små för att 

förbises.  
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Detta resonemang är många gånger svårt att ta till sig vid introduktionen av Lean 

på ett företag. I många fall har det blivit en vana att acceptera olika typer av små 

slöserier. Ibland finns det en uppfattning att det inte lönar sig att lägga energi på 

att komma överens om lösningar på små problem. 

Arbeta mot uppsatta mål 

Förbättringsarbetet bygger på att alla i företaget, med små steg i taget, ökar andelen 

värdeskapande tid. En förutsättning för att lyckas med det är att alla är överens om 

vad som ska uppnås, mål eller vision, och att hela tiden ha koll på hur arbetet fort-

skrider. Målen och principerna för hur arbetet ska gå till för att nå dit måste vara 

kända för alla i personalen. Dessutom behövs mätetal och kontinuerlig uppföljning  

så att arbetet fortskrider enligt plan. Dessa mätetal måste styra verksamheten åt det 

håll man vill, de måste vara lätta att registrera och visualisera, och nedbrutna så att 

medarbetarna kan påverka dem i sitt dagliga arbete. 

Planering underlättar också prioritering mellan olika arbeten, och är en förut-

sättning för att nå den stabilitet och jämnhet som är en av grundprinciperna för 

Lean. 

PDCA 

PDCA står för Plan-Do-Check-Act, eller på svenska Planera-Genomföra-Analysera-

Standardisera, och är ett system för problemlösning. Det går ut på att i arbetet med  

ett problem eller en förbättring gå igenom fyra faser: 

1. Planera. Vad är problemet och vad har det för grundorsak? Hur ser nuläget 

ut, kan vi mäta storleken på problemet? Vilka tänkbara lösningar finns på 

problemet, vilka åtgärder ska vi välja och vem ska utföra dem och när? 

2. Genomförande av åtgärderna som ska rätta till problemet. 

3. Analysera. Hur stort är problemet efter att åtgärderna vidtagits? Har vi löst 

problemet, är det kvar eller har det uppstått andra problem? 

4. Standardisera. Om arbetet resulterade i en lösning på problemet behöver 

lösningen implementeras på arbetsplatsen. Kanske ska nya arbetssätt införas. 

Det innebär också att fundera kring om en lyckad lösning kan användas i  

fler sammanhang.  

Genom att arbeta med problem och förbättringar i dessa fyra faser ser man till att 

problemlösningen genererar ett lärande. Att bara lösa problemen och sedan jobba 

vidare är ett slöseri – här finns en chans att åstadkomma förbättringar och före-

bygga framtida slöserier. Om den föreslagna åtgärden inte gav den önskade 

effekten är även det en viktig del i lärandet. 

Lärande inbyggt i organisationen 

De ständiga förbättringarna bygger på ett ständigt lärande i organisationen. Utgångs-

punkten för lärandet ligger i att hitta grundorsakerna till slöserier eller problem, för 

att en gång för alla lösa problemen så att de inte uppstår igen. Eftersom lärandet är  

en viktig del av Lean, är det viktigt att hitta system där det blir så lätt som möjligt  

för alla att lära sig, och för hela organisationen att snabbt dra nytta av ny kunskap. 

Användandet av standardiserade arbetssätt är ett exempel på hur lärandet kan byggas 

in i organisationen. Standardisering och dokumentation av standarden gör att kun-

skapen finns kvar i företaget även om personal byts ut. Dessutom är standardiserade 

arbetssätt en metod för att snabbt implementera nya arbetssätt och lättare hitta 
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orsaker till fel. Att införa standardiserade arbetssätt innebär att det blir möjligt att 

mäta avvikelser från standard, ett bra sätt att följa upp verksamheten. Viktigt är att 

det också ingår förbättringar av befintliga standarder, som blir en del av lärandet.  

Lärandet bygger även på att söka orsak till problem i system och inte hos människor.  

Det måste finnas en kultur där frågan är ”varför?” istället för ”vem?”. I organisa-

tioner där fel söks hos människor kan problem bli något hotfullt som undviks eller 

förklaras bort. Om orsakerna till problemet istället söks i systemen kommer de att 

kännas ofarliga att diskutera, och det skapas möjlighet att skapa system som gör  

det lättare att göra rätt. 

Visualisering 

Användandet av visuell styrning är en grundläggande princip inom Lean. Syftet 

med olika typer av visualisering är att skapa en arbetsplats där problem lyfts upp  

till ytan direkt. Olika typer av visualisering fungerar som hjälpmedel för att snabbt 

få en överblick över hur produktionen i företaget går, t.ex. i form av mätetal på 

whiteboardtavlor. Med olika typer av visuella signaler, t.ex. färgmarkeringar eller 

informativa skyltar, underlättar det också för medarbetarna att göra rätt från början.   

Visualisering är också en viktig del för att göra kommunikationen i företaget 

tydligare. Till exempel blir planering, förbättringsarbeten och arbetsinstruktioner 

tydligare, för både personal och ledning, om kommunikationen sker via struktur-

erade tavlor.  

5S och TPU 

Växtodlingsgårdar är på ett mycket påtagligt sätt beroende av att maskiner fung-

erar när de ska. Generellt har de ett stort fokus på det förebyggande underhållet  

av dessa maskiner, och det prioriteras högt. Samtidigt finns mycket att tjäna på fort-

satta förbättringar eftersom det alltid går att nå längre när det gäller t.ex. planering, 

kvalitet och stabilitet. 5S och TPU är två verktyg för arbetet med förbättringar av 

förebyggande underhåll. 

5S är ett verktyg för att åstadkomma ordning och reda och en ändamålsenligt 

utformad arbetsplats. De fem s:en står för: 

Sortera – Sortera bort och sortera utrustning efter hur ofta den används och hur 

lätt åtkomlig den behöver vara.  

Städa – Rengör arbetsplatsen och utrustningen. 

Strukturera – Bestäm en lättillgänglig, säker och ergonomisk placering för all 

utrustning. Kom fram till en tydlig struktur så att saker blir lätta att hitta. Endast 

den utrustning som används ofta ska finnas lättillgänglig vid arbetsplatsen. 

Standardisera – Beskriv överenskommen arbetsmetod, ordning och renhet med 

bilder, märkningar etc. 

Skapa vana – Analysera avvikelser från den överenskomna standarden. Genomför 

förbättringar i 5S för att ta bort slöserier och ytterligare utveckla den fysiska ut-

formningen av arbetsplatsen. 

TPU står för Totalt Produktivt Underhåll. Det innebär förbättring av systemet  

för förebyggande underhåll av maskiner och utrustning. TPU bygger på 5S och 

standardiserade arbetssätt. En viktig del är operatörsunderhåll (de som använder 
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maskinerna i den dagliga produktionen ska också utföra det rutinmässiga under-

hållet) och uppföljning av nyckeltal för driftsäkerhet som en grund för förbätt-

ringsarbetet.  

Insats/Nytta matris 

När förbättringsarbetet har kommit igång och personalen är engagerad, är det stor 

sannolikhet att antalet förbättringsförslag blir så stort att de inte hinner åtgärdas 

inom rimlig tid. Under delar av säsongen, som t.ex. vid sådd och skörd, är det 

omöjligt att avsätta resurser till mer än akut förbättringsarbete varför eventuella 

förbättringsförslag kan bli liggande på hög i väntan på lugnare perioder. För att 

kunna hantera alla förslag och prioritera kan med fördel Insats/Nytta matrisen 

användas. I ett diagram där x-axeln visar insatsen (tid och/eller pengar) och y-

axeln nyttan (värdeskapande) placeras förslagen i förhållande till varandra. 

Förslag som ger stor nytta och liten insats kan genomföras direkt, medan andra 

förslag behöver utredas vidare, genomföras på sikt eller inte genomföras alls.  

Spagettidiagram 

Spagettidiagram har en stor pedagogisk styrka att visa på behov av förbättringar i 

ett processflöde. På en översiktskarta ritas ut hur personer, maskiner och material 

förflyttar sig under ett arbetsmoment. Resultatet blir ett gytter av pennstreck som 

avslöjar slöserier som transporter och onödiga rörelser. I diagrammet kan den 

totala gång- eller körsträckan summeras. 

5 varför 

5 Varför används för att identifiera grundorsaken till ett problem. Om ett problem 

uppstår ställs frågan varför fem gånger för att hitta den egentliga orsaken till 

problemet. 

Metod 

Metoden har tagits fram för att underlätta introduktionen av Lean vid spannmåls-

produktion och för att få ökad förståelse för hur arbetets utförande på gården rela-

terar till miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Metoden är framtagen utifrån 

erfarenheter och kunskap från både spannmålsodling och införande av Lean i 

andra lantbruksföretag (mjölk- och grisproduktion) samt livsmedelsindustrin.  

Vid coachning av företaget krävs analys och reflektion för att veta hur man bäst 

tar sig an nästa steg då varje organisation är unik. För detta behövs erfarenhet och 

flexibilitet, för att fånga den verkliga situationen på gården.  

Erfarenheter från andra projekt har visat att det i alla verksamheter finns olika 

typer av ledarskap, kultur och olika sätt att jobba. När företag startar sitt Lean-

arbete går det därför inte att exakt följa en i förväg genomtänkt metod eller plan 

för hur arbetet ska komma igång.  

Några verktyg som visat sig vara användbara på lantbruksföretag är t.ex. 

- Veckoplanering - vad kommer att hända under veckan, vad behöver  

vara klart när veckan är slut  

- Arbetsbank - icke akuta arbetsuppgifter att ta itu med vid tillfälle  

- Plan för förebyggande underhåll  
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- Daglig styrning genom korta visuella ”tavelmöten”. 

Metoden är uppdelad i två delar.  

1. De tre gårdarna deltar tillsammans i ett kombinerat studiebesök och 

workshop. 

2. Gårdsbesök på respektive gård med coachning vid tre olika tillfällen per 

gård. 

Gemensam workshop och studiebesök 

Deltagare är minst två personer per gård. En rekommendation är att ägare och 

arbetsledare deltar. 

Syfte 

1. Ge deltagarna en första introduktion till Lean och genom studiebesök  

få en praktisk bild av hur arbetet med Lean kan se ut och vad som kan 

uppnås. 

2. Ta fram underlag för de viktigaste arbetsprocesserna som sker under  

en årscykel, samt hur kommunikationen sker i organisationen. 

3. Ge allmän information om projektet. 

4. Ge information om den beräkning av miljöavtryck som skall göras i 

projektet och behovet av datainsamling från gårdarna (se metod miljö-

avtryck i bilaga 1). 

Material till workshop 

Bild 2–4 visar det material som använts för att introducera deltagarna i arbetet att 

beskriva de aktiviteter som sker under olika säsonger under ett år. Dessa ritas upp 

på ett större pappersark. Där ritas också frekvens på information och kommunika-

tion in, vad som kommuniceras och hur det sker. 

 

Bild 2. Introduktion till aktiviteter och informationsfrekvens under året. 
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Bild 3. Introduktion till vad som informeras/kommuniceras. 

 

Bild 4. Introduktion till hur kommunikation/information sker. 

Gårdsbesök och coachning 

Gårdsbesök ett 

Syfte 

1. Introducera Lean till all personal och väcka tankar kring begreppet slöserier. 

2. Analysera hur arbetet och kommunikationen sker på gården för att förstå 

behovet av förändringar. 

3. Analysera behov av förändringar där personalen identifierar slöserier och 

behov av kommunikation i den egna verksamheten. 
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4. Hemuppgift 

a. Testa visuell kommunikation – nytt eller vidareutvecklat. 

b. Genomföra förbättringar enligt handlingsplan. 

Genomförande 

Introduktion till Lean för all personal. 

Behovsanalys genomförs med hjälp av frågor, samtal och diskussioner med ägare 

och personal. Det ger förståelse för hur arbetet och kommunikationen på företaget 

fungerar. Frågorna kopplas till de platser på gårdarna där man utför arbete som  

hör till spannmålsproduktionen, exempelvis verkstad, lager samt tork- och lagrings-

anläggningar. Till största delen inriktas frågorna på företeelser som hänger samman 

med grundläggande principer inom Lean. 

 I vilken grad lyckas de upprätthålla stabilitet genom ordning och reda, ut-

jämning av arbetsbelastning, standardiserade arbetssätt och förebyggande 

underhåll? 

 Hur hanterar de problem som uppstår, finns det något lärande i samband 

med att man löser problem? 

 I vilka sammanhang använder de sig av visuell styrning? Hur kommuni- 

cerar de kring arbetsuppgifter, vad som är utfört och hur de ligger till i 

förhållande till vad som är planerat?  

 Hur ser man på ledar- och medarbetarskap i företaget? 

 Finns gemensamma och kända mål för verksamheten? Hur får medarbet-

arna reda på om de med sitt arbete bidrar till att målen nås? 

 Hur tas medarbetarnas kreativitet tillvara? 

Möte med all personal och ledning för att  

 Skapa processförståelse och kundfokus 

Utifrån den information som samlats in skapa en mer detaljerad bild  

av några av de processer som leder fram till leverans av spannmål. 

Diskussioner kring vem som är kunden, och vad kunden betalar för. 

 Starta förbättringsarbete 

Diskussioner tillsammans för att identifiera vilka typer av slöserier de 

tycker att de har, och hur det med olika förbättringar går att få bort dem. 

Förbättringsförslagen sätts in i en enkel handlingsplan med datum och 

ansvarig. 

 Kommunikation genom visualisering 

Diskussion kring hur kommunikation sker idag och hur den kan göras 

enklare och tydligare. 

Uppgifter till andra gårdsbesöket 

 Genomföra de förbättringsförslag som enligt handlingsplanen skall  

vara klara till nästa besök.  

 Prova sig fram till hur de kan använda t.ex. whiteboardtavlor för att 

planera och visualisera sitt arbete. 
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Gårdsbesök två 

Syfte 

1. Följa upp handlingsplanen med förbättringar och den visualiserade kom-

munikationen. 

2. Introducera och diskutera behov av ett system för att förbättringsförslag 

ska bli genomförda och gemensamt ta fram en första prototyp. 

3. Visa hur några olika system och verktyg för ständiga förbättringar fungerar 

och stöder varandra. 

4. Att introducera, alternativt vidareutveckla, arbetet med 5S och förebygg- 

ande underhåll. 

5. Hemuppgift att rita spagettidiagram. 

Genomförande 

Uppföljning och vidareutveckling av förbättringssystem 

Förbättringar enligt Lean handlar i första hand om hur saker görs och hur det som 

finns används på bästa sätt. Det rör ofta arbetssätt, organisation av arbetet och 

arbetsplatsen, och åtgärder som minskar risken för fel och misstag. En viktig del 

av diskussionen kring förbättringar i största allmänhet har därför till syfte att föra 

in deltagarna på det sättet att tänka. 

 Introducera verktyg för prioriteringar av förbättringsförslag genom 

insats/nytta matris, för att lättare kunna diskutera och fatta beslut.  

 Hitta system för hur förbättringsförslag ska tas tillvara och visualiseras, 

diskussion om hur idéer samlas in och omvandlas till åtgärder i en hand-

lingsplan. 

Fortsättning Kommunikation 

Här sker en diskussion om hur de med hjälp av en genomtänkt kommunikation 

skall minska risken för slöserier. En tydlig, visuell kommunikation som alla kan ta 

del av minskar risken för slöserier och missförstånd. 

Introduktion till behovet av ordning och reda – verktyget 5S 

På gårdarna jobbas redan idag med förebyggande underhåll, därför kan arbete 

med de två Lean-verktygen 5S och TPU införas genom en plan för hur ordning 

och reda och underhåll ska fungera, och sedan använda denna plan som utgångs-

punkt för förbättringsarbetet.  

 Introduktion till 5S för ordning och reda.  

 5S-övning i gårdarnas reservdelslager. Kategorisering av föremålen i lagret 

efter hur ofta de används, gemensamt hitta en lämplig struktur för placering. 

 Behov av standarder som checklistor och manualer diskuteras. 
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Behov av visualisering och dokumentation av underhållet – introduktion till 

verktyget TPU (Totalt Produktivt Underhåll) 

Diskussioner kring  

 planering av det förebyggande underhållet så att arbetsbelastningen blir 

jämn och att alla maskiner är klara att användas när de behövs 

 behov av ett överenskommet system för att hålla reda på underhålls-

åtgärder som behöver göras och när underhåll utförts.  

Uppgift till tredje gårdsbesöket 

För att lära sig ytterligare en metod för att hitta förbättringar och se nyttan av 

visualiseringar, instrueras deltagarna i hur ett spagettidiagram ritas och används. 

Uppgiften är att till nästa gång kartlägga ett arbetsmoment med hjälp av spagetti-

diagram. 

Gårdsbesök tre  

Syfte  

1. Följa upp handlingsplanen med förbättringar, den visualiserade kommuni-

kationen samt spagettidiagrammet. 

2. Diskutera hur de ska fortsätta Lean-arbetet.  

3. Presentera resultatet av beräkningarna av miljöavtrycket för gården. 

4. Diskussion kring de åtgärder som kan minska gårdens miljöpåverkan.  

5. Ta fram handlingsplan för åtgärder som minskar gårdens miljöpåverkan 

och föra in dessa i gårdens befintliga förbättringssystem. 

Genomförande 

Fortsättning Ständiga förbättringar 

Nu görs en uppföljning av handlingsplanen från föregående besök, med en 

genomgång och diskussion kring spagettidiagrammet samt nya förbättringar.  

Diskussionen kring hur de ska ta tillvara och visualisera förbättringsförslagen 

fortsätter. 

Metoder för problemlösning  

Beroende på hur förbättringsarbetet kommit igång diskuteras t.ex. ”fem varför”, 

en metod för att komma åt grundorsaker till slöserier. 

Hur hålla Lean-arbetet igång efter projektets slut? 

 Diskussion kring problematiken med att efter en relativt kort introduktion 

hålla Lean-arbetet igång.  

 Understryka vinsten med visuell planering och kanske vidareutveckla den.  

 Se till att arbetet med ständiga förbättringar fortsätter och förbättra systemet 

om det behövs. 

 Diskussion kring ledarskapets betydelse för uthållighet och för att motivera  

de anställda att bidra med förbättringsförslag. 
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Förbättringar för minskad miljöpåverkan 

Utgå från checklistan ”Minskning av växtodlingens miljöpåverkan” för att dis-

kutera möjliga förbättringar för miljön. Checklistan innehåller stöd att identifiera 

aktiviteter som sedan kan föras in i det ordinarie förbättringssystemet. 

Resultat och nyttan med Lean för lantbrukarna  
i projektet 

Vad har de deltagande företagen uppnått? 

Bild 5 visar en sammanställning från deltagarnas kartläggning av sina aktiviteter 

från workshopen. Den visar det diversifierade arbete som lantbrukare inom växt-

odling har att förhålla sig till, dvs. årligen återkommande arbeten med långa tids-

uppehåll emellan. Vissa aktiviteter är mer tidskritiska än andra, exempelvis skörd 

samt höst- och vårsådd. Kartläggningen ger en överblick över de processer och 

aktiviteter på gården som hör till spannmålsodlingen under året.  

 

Bild 5. Generell bild över aktiviteter som utförs under ett år inom spannmålsproduktionen 

Under projektet har gårdarna getts möjlighet att starta processen med att utveckla 

en effektivare verksamhet. Metoden att analysera spannmålsodlarnas verksamhet 

genom att ställa frågor och diskutera, både enskilt och i grupp, med ägare, arbets-

ledare och medarbetare, har visat sig fungera utmärkt. Företagen har genom att 

engagera medarbetarna börjat få system och verktyg för att ständigt bli bättre. 

Förbättringsarbetet är också en möjlighet för ägare/ledare att styra ett strukturerat 

förbättringsarbete mot uppsatta mål.    

Vid projektets slut, efter ett gemensamt studiebesök och workshop och tre coach-

ningar per gård, arbetade de tre gårdarna med visuell daglig styrning. Arbetet med 

förebyggande underhåll hade underlättats med ordning och reda (5S) samt visuell 
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planering. Checklistan för minskad miljöpåverkan introducerades på gårdarna  

för att användas i det visuella systemet för ständiga förbättringar. 

Exempel på slöserier inom växtodling 

Som en bakgrund till de förbättringsförslag som genomfördes på gårdarna 

beskrivs inledningsvis några av de slöserier som lyftes fram. 

 Bristande kommunikation 

Bristande kommunikation skapar oklarheter kring vad som är gjort och vad som 

inte är gjort i det dagliga arbetet. Morgonmöten med personalen är vanligt före-

kommande för information och fördelning av arbetsuppgifter för dagen. Det 

händer ibland att personal som inte kan närvara går miste om den information  

som framkommer vid mötet.  Personal som är närvarande vid morgonmötet får 

inte information om vilken arbetsuppgift som ska göras härnäst om personen  

blir klar tidigare än beräknat. Den bristande kommunikationen kan bl.a. leda till 

dubbelarbete, att arbetsuppgifter inte blir utförda i tid och långa väntetider. 

Bristande kommunikation är ett slöseri både med avseende på årsanställd och på 

säsongsanställd personal, men blir extra tydlig då den säsongsanställda personalen 

påbörjar sitt säsongsarbete. Exempelvis om det saknas instruktioner eller check-

listor för hur arbetet ska utföras. Slöserier som kan uppstå som ett resultat av detta 

är felaktiga fakturor till kunder, uteblivet eller felaktigt utfört underhåll av maskiner 

etc.  

 Bristande ledarskap 

Bristande ledarskap är relativt vanligt inom lantbruket. Det kan bl.a. uppstå på  

en gård som gått från inga anställda till ett flertal anställda under en relativt kort 

tidsperiod. Ägaren vet vad som behöver göras och när, men brister i sitt ledarskap 

med att nå ut med vad som förväntas av personalen.  

Det kan uppstå problem då för mycket information och beslutsfattande ska gå via 

ledaren. Dels finns risken att informationen stannar hos den personen, dels kan det 

leda till att flera i personalstyrkan står handfallna i väntan på att ledaren ska fatta 

olika beslut.  

Det är viktigt att de anställda känner delaktighet genom att de får veta hur deras 

arbete påverkar resultatet i verksamheten och att de kan påverka sin arbetssituation. 

Det ger dem bättre möjligeter att ta initiativ och ansvar vilket medför en bättre 

arbetssituation för både ägare/arbetsledare och medarbetare. 

 Brister i ordning och reda 

Oordning på exempelvis lager, se bild 6, och verkstad kan leda till slöserier i form 

av tidsförluster (den tid som måste läggas på att leta reda på saker) och onödiga 

rörelser. Vanligtvis finns det mycket ”bra att ha saker” på lagret som aldrig 

kommer till användning och som skulle kunna sorteras ut. De saker som måste 

finnas hemma, som t.ex. vissa reservdelar, är oftast inte uppmärkta eller organi-

serade på ett genomtänkt sätt.  
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Bild 6. Möjlighet finns till förbättrad ordning  
på lager. 

Exempel på förbättringar och effekter av projektet 

Ständiga förbättringar och förbättringssystem  

Under gårdsbesöken ställdes frågor till personal och ledare/ägare hur de arbetar, 

detta för att skapa en mer detaljerad bild av några av de processer som leder fram 

till leveransen av spannmålen. Denna bild låg sedan till grund för en diskussion 

om vilka slöserier som finns och hur man kan förenkla t ex flödet av information  

i företaget.  

 

Bild 7. Skiss över några olika processer och vilka aktiviteter som ingår i dem på en  
av gårdarna. 



23 

 

Varje gård har tagit fram ett första system för ständiga förbättringar. Systemet 

innebär tillvägagångssätt för hur de ska ta tillvara förbättringsförslag och hur  

de kan använda sig av visualisering för att göra sin kommunikation enklare och 

tydligare. Systemet har testats och förbättrats genom att deltagarna använt sig  

av det i sina verksamheter. De har genomfört och därefter bockat av förbättrings-

förslagen enligt en handlingsplan. De har också provat sig fram till hur de skulle 

kunna använda whiteboardtavlor för att planera och visualisera sitt arbete. 

I samband med uppföljningen av handlingsplanen fick deltagarna ytterligare 

verktyg för att bygga upp sina förbättringssystem. Detta i form av en insats/ 

nytta-matris, se bild 8, för att kunna prioritera förbättringsförslag sinsemellan.  

En diskussion fördes också kring hur de tar tillvara och visualiserar förbättrings-

förslagen, och hur detta skulle kunna förbättras.  

Genom visualisering har gårdarna fått en tydligare kommunikation både i det 

dagliga arbetet och i den dagliga styrningen. Visualiseringen har också gett 

gårdarna verktyg att skapa bättre ordning och reda.  

 

Bild 8. Prioritering bland förbättringsförslag på post-it-lappar med hjälp av insats/nytta-
matris. 

Ägare och anställda på varje gård har kommit överens om hur de skall göra för  

att samla in nya idéer från medarbetarna, och omvandla dem till åtgärder på en 

handlingsplan. 

Kommunikation – daglig och veckovis styrning/planering 

Diskussionerna kring förbättringssystemet handlade också om hur de med hjälp av 

en genomtänkt kommunikation skulle minska förekomsten av slöserier. En tydlig, 

visuell kommunikation som alla kan ta del av minskar risken för misstag, väntan 

och omarbete. 
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De whiteboardtavlor som togs fram för veckoplanering i projektet kunde se ut enligt 

bild 9a och 9b. En grov planering gjordes på daglig nivå av vilka arbetsuppgifter som 

skulle hinnas med den dagen, och vem som skulle utföra vad. Som en separat rubrik 

fanns en ”arbetsbank”. Där listades sådant som skulle göras under veckan/närmaste 

tiden, men som inte behövde genomföras en specifik dag. Exempel på andra separata 

rubriker som förekom var ”på gång” och ”köpa/beställa”. Gårdarna planerade att 

framöver hålla de dagliga frukostmötena vid whiteboardtavlorna. Whiteboardtavlan 

ska fungera som ett levande dokument under veckan och uppdateras efterhand som 

veckan fortskrider. 

 

Bild 9a och b. Exempel på struktur på whiteboardtavlor för planering av veckans arbete 

5S – ordning och reda samt förebyggande underhåll 

Redan då projektet påbörjades fanns en bra ordning på verkstäderna på de del-

tagande gårdarna, framförallt bland verktygen som ofta var uppmärkta med namn 

och plats, bild 10.  

Däremot var reservdelslagret inte lika strukturerat på alla gårdar. Därför genom-

fördes en 5S-övning i gårdarnas reservdelslager, bild 11. De fick tillsammans 

börja genomföra de tre första S:en; städa, kategorisera föremålen i lagret efter hur 

ofta de användes (sortera), och komma fram till en lämplig struktur för hur olika 

delar ska placeras (strukturera). 
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Bild 10. Ordning och reda bland verktygen. 

 

Bild 11. Uppmärkning av delar i lager med hjälp av plastband – markerade föremål 
används inte och ska sorteras bort. 

Genom att märka upp med vad som finns på hyllorna blir det lättare att hitta 

sakerna, vilket inte minst underlättar för nyanställda, bild 12. På en av gårdarna 

organiserades lagret efter hur ofta saker används. Saker som används mer frekvent 

placerades långt fram i lagret och saker som används mindre frekvent placerades 

långt bak i lagret.  
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Då en bättre struktur skapats på gården, kan de som arbetar på gården fokusera  

på själva förbättringsarbetet. Ordning och reda är en viktig grund för minskade 

slöserier och därmed bättre stabilitet.  

 

Bild 12.  Ordning och reda på lagret 

En viktig del av det förebyggande underhållet är att planera för att arbetsbelastning-

en blir så jämn som möjligt, och för att alla maskiner är klara att användas när de 

behövs och att akuta fel minimeras. För detta behövs ett överenskommet system för 

att hålla reda på underhållsåtgärder. Därför fick deltagarna fundera på hur de kunde 

visualisera och dokumentera underhållet. Visualiseringar och standardiserade arbets-

sätt i det förebyggande underhållet är också en grund för ständiga förbättringar. Bild 

13 visar tydligt i traktorn när nästa underhåll ska göras. Bild 14 visar plan för före-

byggande underhåll och system för dokumentation av underhållet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 13. Märkning i traktor när det är dags för 
nästa service, baserat på antalet körda timmar. 
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Bild 14. Visualisering av plan för förebyggande underhåll och system för dokumentation 
av underhåll. 

På en av de deltagande gårdarna var ett arbete med att ta fram standarder och 

checklistor påbörjat redan innan de deltog i detta projekt. Detta arbete fortsatte 

sedan under projektets gång. En lista med städrutiner för personalrum och verkstad 

fanns sedan tidigare, och under projektets gång tillkom bl.a. en lista för växt-

odlingsarbeten och kundarbeten. Att ta fram standarder och checklistor är en bra 

början, men det är viktigt att de används och hålls aktuella. Standarder och check-

listor bör förbättras kontinuerligt, och därför finnas med i det fortsatta förbättrings-

arbetet.  

Standardiserade arbetssätt, ordning och reda och olika former av checklistor är ett 

bra stöd för säsongsanställd personal. Introduktionen går snabbare och lärandet i 

företaget underlättas mycket. Standardiserade arbetssätt minskar också risken att 

bara ett fåtal medarbetare kan sköta en viss arbetsuppgift, sårbarheten minskar och 

även arbetsbelastningen för dessa. För att lära sig ytterligare en metod för att hitta 

förbättringar och se nyttan av visualiseringar, blev deltagarna instruerade i hur ett 

spagettidiagram ritas och används. De fick sedan i uppgift att kartlägga ett arbete 

med hjälp av spagettidiagram. En av deltagarna genomförde en kartläggning av 

arbetet med hantering av handelsgödsel i bulklager. Även om många av slöserierna 

i samband med gödselhanteringen var kända redan innan kartläggningen, blev de 

tydligare genom visualiseringen i spagettidiagrammet. Det blir då lättare att få upp 

problemen till ytan och motivera till att verkligen ta tag i dem.  

Flera av förbättringsförslagen som kom fram i samband med uppritande av 

spagettidiagrammet var av sådan karaktär att de kunde genomföras relativt enkelt 

utan större investeringar, men samtidigt så pass små att de förmodligen tidigare 

ansetts vara obetydliga detaljer. Det visar återigen på vikten av att diskutera de 

tankesätt som ligger till grunden för Lean. Inom Lean stoppas processer för att lösa 

problem från grunden istället för att fortsätta göra fel, och medarbetarna utmanar 

sig själva att hela tiden arbeta bort slöserier även om de är små. 
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Spannmålsgården i relation till användare av 
spannmål 

Spannmålsproduktionen styrs, precis som mjölk- och grisproduktion, av betal-

ningsstrukturen. Kunden får det som den betalar för. Betalningsgrundande är  

t.ex. proteinhalt, falltal och hygien, och en viss dialog finns med uppköparen av 

spannmål. Däremot finns ganska lite kommunikation mellan spannmålsprodu-

centen och dennes kund i fråga om vad som påverkar utbytet från spannmålen  

i den vidare förädlingen, och hur det är möjligt att på gårdsnivå utveckla sina 

produkter för att därmed bli mer konkurrenskraftig. Frågan är vad användaren 

egentligen skulle vilja ha? Olika kvaliteter ger olika utbyte, och en ojämn kvalitet 

kan ge upphov till svinn i livsmedelsindustrin. Skulle det finnas möjlighet till ett 

högre pris för en jämnare kvalitet?  

Lantbrukarens möjligheter att påverka vad som ska odlas styrs också av det 

faktum att det många gånger är deras kunder som är leverantörer av utsäde och 

andra insatsvaror. 

Miljöavtryck 

Samtidigt som Lean och förbättringsarbete införs i en verksamhet kan även 

förbättringar med avseende på minskad miljöpåverkan införas. För att gårdarna 

ska veta hur de ska minska växtodlingens miljöpåverkan har checklistor tagits 

fram. Som underlag för framtagning av checklistor gjordes beräkningar av miljö-

avtrycken från växtodlingen på de olika gårdarna, där olika nyckeltal för beräk-

ningarna samlades in från gårdarna. Metod och resultat beskrivs i bilaga 1. 

Resultatet visar att den faktor som ger störst inverkan är skördenivån, eftersom 

insatserna och därmed även utsläppen av klimatgaser fördelas på kg skörd/ha. 

 

Beräkningar genomfördes för att undvika suboptimering med avseende på miljö-

påverkan. Det vill säga om en aktivitet optimeras ur en aspekt kan den totala 

lösningen visa sig bli sämre med avseende på miljöpåverkan. Mycket av växt-

odlingens miljöpåverkan sker i fält. Lean-arbetet har främst påverkat det som sker 

runt omkring fältet. Men det finns beröringspunkter, och i checklistan fokuseras 

på dessa beröringspunkter.  

Checklistans huvudparametrar för miljöpåverkan är: 

 Kväveutnyttjande mineralgödsel 

 Kväveutnyttjande stallgödsel 

 Energianvändning på gården 

 Växtnäringsbalans 

 Markpackning 

Checklistan visas i sin helhet i bilaga 2  
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Diskussion  

Metod 

Metoden som använts är framtagen för detta projekt och utgår från kunskap och 

erfarenheter från spannmålsproduktion. Vid utbildning och coachning i Lean 

måste man utgå från behov och förutsättningar i den egna verksamheten. Metoden 

ger en utgångspunkt och inspiration, men den går inte att följa slaviskt.  

Resultat 

Att implementera Lean innebär att ändra sättet att tänka och att ändra inbyggda 

arbetssätt och strukturer i företaget. Förändringsarbete kräver tid. I detta projekt 

har gårdarna fått introduktion med studiebesök samt tre coachningsbesök. Det 

innebär att företagen har kunnat starta arbetet med implementering av nya arbets-

sätt, jobba strukturerat med ständiga förbättringar och nya sätt att kommunicera 

och styra. Företagen har getts möjlighet att starta, och om de jobbar vidare och 

utmanar sig själva för att bli Lean kommer de att kunna visa på både ökad resurs-

effektivitet och konkurrenskraft. I rapporten redovisas de resultat som uppnåtts 

efter den korta tid projektet pågått. 

Kommunikation, visualisering och styrning 

Kommunikation är svårt och för att få den att fungera bra överallt krävs ett aktivt 

arbete. Växtodlingsföretag skiljer sig inte från andra företag i denna fråga. På växt-

odlingsgårdar är utmaningen att alla medarbetare får information även när de är ute 

i fält, att information överförs utan missförstånd mellan skift och att alla alltid vet 

hur de ligger till i förhållande till uppsatta mål. Ett hjälpmedel för att göra kommu-

nikationen tydlig är visualisering med hjälp av whiteboardtavlor. Det minskar 

risken att något missas eller glöms bort. 

På många större växtodlingsgårdar används kommunikationsradio, framför allt 

under skörd, men också under övriga delar av säsongen. Det kräver att det finns 

en standard, eller kanske snarare en överenskommelse, om hur radion ska 

användas för att det alltid ska gå att få tag på varandra. 

För att kunna utnyttja personal året om har medarbetarna ofta fler arbetsuppgifter 

än växtodling, t.ex. fastighetsskötsel. Det gör att de många gånger växlar mellan 

olika arbeten och det kan vara svårt att planera. En visuell kommunikation och 

planering gör det lättare att prioritera mellan olika arbetsuppgifter, och t.ex. en 

”arbetsbank” på en tavla gör att det blir lättare att få rätt saker gjorda och att följa 

upp att de har blivit utförda.  

På växtodlingsgården kommer resultatet av arbetet, skördeutfallet, bara en gång 

om året, och det är en lång kedja av processer som leder fram till det. Behovet av 

mätetal eller styrpunkter som kontinuerligt beskriver verksamheten är därför stort. 

Det tankesättet, att beskriva arbetet med mätetal, är ovant för de flesta lantbrukare 

och det kan vara svårt att hitta lämpliga mätetal. Exempel på mätetal som kan 

användas är uppföljning av störningar och avbrott för maskiner, takten i det före-

byggande underhållet eller för olika arbeten i fält. 
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Förebyggande underhåll 

Eftersom en stor del av det värdeskapande arbetet på en växtodlingsgård sker 

under korta, intensiva, mycket väderberoende perioder är dessa företag mycket 

beroende av att maskiner fungerar utan problem när de verkligen behövs. 

Generellt har därför större växtodlingsgårdar ett stort fokus på förebyggande 

underhåll och har det som ett högt prioriterat arbete, varför det kan vara svårt att 

få igång ett förbättringsarbete här. Det finns en uppfattning på gårdarna att detta 

redan är ett prioriterat område, och här har man kommit långt jämfört med andra 

delar av verksamheten. Insikten att Lean innebär en strävan att ständigt bli bättre 

hade inte landat ordentligt hos alla. Eftersom det förebyggande underhållet är en 

så viktig del av verksamheten på dessa gårdar finns det stora möjligheter att 

minska slöserier där. 

Lean kräver uthållighet 

Lean är ingenting som införs eller blir. Det är något som ständigt behöver arbetas 

med för att vara, och det kräver uthållighet, framför allt hos ledningen för före-

taget. I början är det lätt att känna entusiasm för detta nya som ska göra att arbetet 

går så mycket lättare. Lean innebär att lösa problem från grunden och att ständigt 

minska slöserier. Det är alltså ett långsiktigt arbete och en förutsättning för att det 

ska lyckas är medarbetarnas engagemang. 

När förbättringar på lantbruksföretag traditionellt diskuteras handlar det ofta om 

olika typer av investeringar. Dessa förbättringar kan naturligtvis vara nödvändiga, 

men det är lätt att glömma bort att små, enkla förändringar kan göra stor nytta och 

att tid behöver investeras för att komma fram till de bästa arbetssätten. Det kan t.ex. 

handla om organisationen av arbetet och arbetsplatsen samt åtgärder som minskar 

risken för fel och misstag. En viktig del av diskussionen kring förbättringar i största 

allmänhet hade därför till syfte att föra in deltagarna på att diskutera förbättringar i 

arbetssätt snarare än att ”med ryggmärgen” tänka investering. Först om förbättrade 

arbetssätt integreras med investeringar i ny utrustning eller maskiner går det att få 

full valuta för de ekonomiska investeringarna.  

Detta projekt har enbart utgått från den del av gårdarnas verksamhet som har med 

spannmålsodling att göra, men det finns samtidigt många andra aktiviteter på gård-

arna. Eftersom arbetet med växtodlingen är koncentrerat till delar av året, fyller 

många av företagen upp arbetstiden resten av året med bland annat snöröjning, 

fastighetsskötsel, äggproduktion m.m. Det är därför viktigt att se till helheten i 

verksamheten när Lean-arbetet startar på gården. De olika produktionsgrenarna 

hänger mer eller mindre samman, och personal och maskiner går mellan verksam-

heterna.  

Genom att ha bra system för kommunikation och styrning av verksamheten under-

lättas arbetet på gården, och framförallt gäller det under de arbetsintensiva period-

erna. Förslagsvis startas Lean-arbetet under en lugnare del av året då det är lättare  

att prova nya arbetssätt, och det ges möjlighet till reflektion och tid att i lugn och ro 

ändra tankesätt och beteenden. Om tid sätts av till det i början, ökar förutsättningen 

att Lean-arbetet kommer att leva vidare även under de mer intensiva perioderna. 
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Ändrade beteenden och tankesätt 

Det kräver tid att ändra beteenden och tankesätt, både ledare och medarbetare måste 

förstå och vilja göra de förändringar som krävs. Lärtrappan visualiserar detta, se 

bild 15. Att gå från att inte veta till att vilja kan ta tid, och det kan ta olika lång  

tid för olika människor och i olika organisationer. Förändringar kräver också ett 

ledarskap som ger förutsättningar för medarbetarna att engagera sig. Det innebär 

bland annat att ledaren är beredd att ta tillvara de idéer som dyker upp och ibland 

överlåta till medarbetarna att komma med lösningar på problem, istället för att själv 

servera sina egna lösningar. 

 

Bild 15. Lärtrappan beskriver de faser man går igenom vid en förändrings- eller läro-
process. 

Den ena verksamheten är inte den andra lik, och det gäller även de tre gårdar som 

deltagit i projektet. Olika företag har olika företagskultur med sig, arbetet sker på 

olika sätt med olika typ av ledarskap. Det innebär att vägen till förändring kan se 

olika ut. Därför kan en metod för ett Lean-införande inte följas slaviskt, den kan 

bara ge en vägledning till ett arbetssätt. Detta ger olika förutsättningar, vilket inne-

bär att förändringarna sker på olika sätt och det tar olika lång tid att komma igång. 

Slutsatser 

Lean är inte begränsad till en viss bransch eller en viss produktion. Detta och 

tidigare projekt visar att Lean är fullt tillämpbar på lantbruksföretag. Det finns 

dock ingen universell metod för att införa Lean, men metoden som är resultatet av 

detta projekt kan användas som inspiration. 

Ledarskapet har stor betydelse för hur väl införandet av Lean på ett företag kommer 

att lyckas. Det finns därför behov av att lägga mer fokus på det vid starten än som 

varit möjligt i detta projekt. Ett inledande samtal med ledningen för att få en bild 

över hur kultur, ledarstil och inställning ser ut är en bra början. Dessutom behövs  

en diskussion kring vilka krav som ställs på ledarskapet. 

Deltagarna i projektet har fått tre coachbesök under en tidsperiod av fyra månader, 

vilket i princip räcker för att ge dem en första introduktion i vad Lean handlar om. 

Erfarenhet från tidigare arbete med andra verksamheter och andra lantbruksföre-

tag visar att det kan vara svårt att hålla uppe Lean-arbetet i början. Därför föreslås 
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att i metoden lägga till coachning cirka en gång i månaden under minst ett och ett 

halvt år.  

Viktigt att beakta är att spannmålsodlingen har stora säsongsvariationer när det 

gäller arbetsbelastning. Verksamhetsutveckling bör komma igång under lugnare 

perioder av året. Säsongsvariationerna innebär också att det är långt mellan 

händelser och problem som skulle kunna förbättras till nästa gång – det gäller att 

skapa system som stödjer detta. 

Det finns flera synergieffekter mellan arbetet för att minska verksamhetens miljö-

avtryck och övrigt Lean-arbete. Insatser som leder till en förbättrad produktivitet 

skapar ofta goda förutsättningar för ett minskat miljöavtryck från växtodlingen, 

som till exempel ökad skördenivå. Den checklista som tagits fram i projektet är  

en inspiration till åtgärder som samtidigt har beröringspunkter i både miljö- och 

Lean-arbetet, men måste anpassas till den specifika gårdens verksamhet. Än så 

länge finns miljötrådgivning på gårdsnivå bara i begränsad omfattning. Projektet 

visar att miljörådgivningen mycket väl kan integreras med det övriga förbättrings-

arbetet och att checklistor kan vara ett sätt att hitta de växtodlingsåtgärder som 

bidrar mest till gårdens miljöavtryck. 

En viktig del i Lean är kundfokus, ”vad är det kunden betalar för?”. Sett till hela 

spannmålskedjan är det traditionellt sett stort avstånd mellan de olika aktörerna  

i kedjan. Kunden betalar utifrån tekniska krav som proteinhalt och falltal. Det är 

därför svårt för lantbrukaren att i dagsläget få ut merbetalning från kunden genom 

att utveckla sina produkter. Det innebär att så länge det inte finns någon annan 

efterfrågan, har förbättringar av den egna verksamheten stor betydelse för lönsam-

heten. 

Under projekttiden har fokus för deltagarna i projektet varit att förstå begreppet 

slöserier samt vad det är som skapar värde i verksamheten. De har skapat system 

för att ta tillvara medarbetarnas idéer till förbättringar och genomfört flertalet  

av dessa, vilket har ökat engagemanget hos personalen. Den visuella kommunika-

tionen i det dagliga och veckovisa arbetet har förbättrats och blivit tydligare. 

Standardiserade arbetssätt genom bl.a. checklistor har gjort arbetet enklare och 

underlättar introduktionen av ny personal. Det förebyggande underhållet som på 

alla gårdar hållit en god standard från start, har förbättrats.  

Företagen är bara i starten av ett nytt sätt att jobba, men det är en investering i  

tid för att vinna tid. Om de fortsätter på den inslagna vägen kommer deras och 

projektets förväntningar att uppfyllas till fullo, dvs. minskad miljöpåverkan,  

ökad produktivitet, ökad lönsamhet och därmed ökad konkurrenskraft.  
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Bilaga 1 

Bakgrund miljöavtryck 

I klimatsammanhang nämns ofta koldioxid från fossila bränslen som den främsta 

klimatgasen. I jordbruket är det andra växthusgaser som metan och lustgas som 

bidrar till det mesta av jordbrukets klimatpåverkan. Metangas från jordbruket upp-

står främst vid djurproduktion. Vid spannmålsodling är det framförallt koldioxid 

och lustgas som bidrar till klimatpåverkan, och utsläppen uppkommer framförallt 

vid olika biologiska processer. Det mesta av lustgasen från svenskt jordbruk bildas 

när kväve omsätts i marken, men det bildas även en del lustgas vid lagring av 

stallgödsel. Utsläpp sker även i form av koldioxid från fossil energi (diesel, olja), 

men det är oftast en mindre del jämfört med andra utsläppskällor i jordbruket. 

Produktion av olika insatsvaror kan orsaka betydande utsläpp av växthusgaser.  

Det är framförallt från produktion av mineralgödselkväve, transport och process-

ande av inköpt foder.  

Metod för beräkning av miljöavtryck 

Beräkning av miljöavtryck från växtodlingen på de tre deltagande gårdarna för 

2011 års verkliga insatser och resultat genomfördes parallellt med övrigt Lean-

arbete. Resultatet från beräkningen av miljöavtryck visar på hur helheten kan 

förbättras, och har gett input till de checklistor som tagits fram som stöd för lant-

bruket för att minska miljöpåverkan från växtodlingen.  

Gårdarna har levererat underlag till beräkningarna. En indatablankett samman-

ställdes som lantbrukarna har använt för att leverera data. Ett livscykelperspektiv 

har använts i beräkningarna, vilket innebär att även växthusgasutsläpp från pro-

duktion av insatsvaror inkluderats, tabell 1 och 2.  

De växthusgaser som inkluderats i studien är lustgas (N2O) och koldioxid (CO2). 

För att kunna jämföra hur mycket gaserna N2O och CO2 bidrar till klimatpåverkan 

görs en omräkning med en viktningsfaktor, där 1 kg lustgas motsvarar 298 kg kol-

dioxid med den gemensamma basen kg koldioxidekvivalenter (CO2e).  

Tabell 1.  Utsläpp av klimatgaser vid produktion av insatsvaror. 

Insatsvara CO2e Enhet Referens 

El (svensk medelel) 39 g CO2e/kWhel Berglund m.fl., 2009 

Olja och diesel 0,4 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

Mineralgödselkväve, 
Yara 

3,6 kg CO2e/kg N Svenskt Sigill, 2012 

Mineralgödselkväve, 
ej Yara  

6,8 kg CO2e/kg N Berglund m.fl., 2009 

Pesticid 17,3 kg CO2e/kg aktiv  
substans 

EUCAR, CONCAWE, 

& JRC, 2007 
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Tabell 2.  Utsläpp av klimatgaser vid förbrukning av insatsvaror. 

Insatsvara CO2e Enhet Referens 

Olja 2,7 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

Diesel 2,9 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

Lustgas från växtodlingen 

Lustgas avgår dels direkt från marken till atmosfären, tabell 3, och dels indirekt 

orsakat av att ammoniak- och nitratförluster från växtodlingen omvandlas till lust-

gas i andra delar av ekosystemet, tabell 4. De direkta lustgasutsläppen beräknades 

utifrån mängden kväve som tillförs marken via mineralgödsel, organiska gödsel-

medel och skörderester. Bakgrundsemission vid odling av åkermark, dvs. de 

emissioner som uppstår på ogödslad mark, och kväveinnehåll i skörderester be-

räknades enligt Berglund m.fl. (2009). Den indirekta lustgasavgången beräknades 

utifrån uppgifter om kväveläckage för de regioner som de aktuella gårdarna ligger 

inom enligt Johnsson & Mårtensson (2002). Spridningsförluster av ammoniak i % 

av ammoniumkväve hämtades från STANKinMIND (Jordbruksverket, 2012).  

Tabell 3. Emissionsfaktorer för direkta och indirekta emissioner från åkermark. 

Källa Emissionsfaktor Enhet Referens 

 Direkt 
emission 

Indirekt 
emission 

  

Mineralgödsel, organiska 
gödselmedel och skörde-
rester  

0,01  kg N2O-N/kg 
tillfört N 

IPCC, 
2006 

Kväveläckage via vatten  0,0075 kg N2O-N/kg N 
som utlakats eller 
runnit av 

IPCC, 
2006 

Kväveavgång via luften  0,01 kg N2O-N/kg NH3-
N och NOx-N som 
avgått 

IPCC, 
2006 

 

Tabell 4.  Ammoniakavgång 

Källa Emissionsfaktor Enhet Referens 

Andel av mineralgödseln 
som avgår som NH3 och 
NOx 

0,01 kg NH3 och NOx/kg 
tillfört mineral-N 

Flygsjö m.fl., 2008 

Luftburna kväveutsläpp  0,01 kg N2O/kg NH3-N och 
NOx-N som avgått 

IPCC, 2006 

Jämförelse andra studier 

Resultaten från beräkningarna av miljöavtryck från de deltagande gårdarna jäm-

fördes med data för miljöavtryck från referensstudier, tabell 5. Detta gjordes 

genom att data från referensstudierna multiplicerades med respektive totalskörd 

för grödorna på de tre gårdarna.  
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Tabell 5. Data för miljöavtryck från referensstudier för de grödor som odlades 2011 på de 
deltagande gårdarna. 

Gröda kg CO2e/kg kg CO2e/kg ts Referens 

Höstvete 0,3948  www.SIKfoder.se 

Vårkorn, vårvete 0,3892  www.SIKfoder.se 

Sockerbetor 0,073  Cederberg m.fl., 2005 

Potatis 0,073  Cederberg m.fl., 2005 

Diverse grässorter   0,3892 JOKER-rapport fodermedel 

Höstraps, syd 0,67  www.SIKfoder.se 

Vårraps, öst 0,96  www.SIKfoder.se 

Konservärt 0,32  Landquist, 2012 

Morötter 0,05  Davis m.fl., 2011 

Grönsaker 0,28  Davis m.fl., 2011 

Majs  0,268 www.SIKfoder.se 

Resultat miljöavtryck 

I beräkningarna har klimatgasutsläpp inkluderats från insatsvaror som använts  

till gården och gårdens egna utsläpp.  Insatsvaror som används i växtodlingen är 

pesticider, mineralgödsel, organiska gödselmedel, el, olja och diesel. Dessutom 

avgår lustgas från växtodlingen.  

Beräkningar miljöavtryck 

De klimatgasutsläpp som sker på gården från insatsvaror uppkommer då dessa 

förbrukas vid den enskilda gårdens verksamhet. Klimatgasutsläpp, från insats-

varor, som sker före gården uppkommer vid produktion av insatsvarorna. Utsläpp-

en från insatsvaror beräknas utifrån gårdens uppgifter om kvantiteter. Växthusgas-

utsläppen från produktion av insatsvaror liksom slutanvändning av energi på 

gården beräknades med schablonvärden som hämtats från tidigare genomförda 

livscykelanalyser, tabell 1 och 2. 

Gårdarna som deltagit i projektet ligger i Skåne, Södermanland och Uppland. 

Deras totala åkerareal varierade mellan 600 och 1500 hektar, varav 30-50 hektar 

per gård utgjordes av mark som ligger i träda. På gårdarna odlades förutom spann-

målsgrödor som höstvete, vårvete och vårkorn, även vall, vårraps, potatis, socker-

betor, konservärt, majs och morötter enligt 2011 års grödfördelning.  

Växtodlingens miljöpåverkan kan främst kopplas till utsläpp från produktion och 

användning av mineralgödselkväve, men även till diesel och eldningsolja för 

torkning och lustgasavgång från mark, bild 1. Standardavvikelserna i bild 1 visar 

att resultaten skiljer sig något mellan de olika gårdarna, framförallt med avseende 

på den beräknade lustgasavgången från marken. Bild 2 visar fördelningen mellan 

klimatgasutsläpp före gården och på gården. Utsläppen på gården utgör totalt sett 

mer än hälften av växtodlingens miljöavtryck. För el och pesticider är utsläppen 

endast kopplade till produktionen, inget utsläpp sker vid användning på gården.  

http://www.sikfoder.se/
http://www.sikfoder.se/
http://www.sikfoder.se/
http://www.sikfoder.se/
http://www.sikfoder.se/
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Bild 1. Medelvärden för de tre gårdarnas beräknade miljöavtryck. Resultaten visas som % 
av gårdarnas totala miljöavtryck. Max- och minvärden visas som Y-felstaplar.   

 

 

Bild 2. Medelvärden för de tre gårdarnas beräknade miljöavtryck. Resultaten visas som % 
av gårdarnas totala miljöavtryck. Fördelningen mellan klimatgasutsläpp före gården och 
på gården redovisas i form av grön respektive blå färgfyllnad.  
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Jämförelse referensstudier 

Resultatet från beräkningen av gårdarnas miljöavtryck jämfördes med referens-

studier (tabell 5), bild 3. Resultatet av dessa studier sammanfattas i staplarna ”om 

grödorna produceras någon annanstans”. För att resultaten från de olika gårdarna 

ska hållas anonyma har de olika gårdarnas resultat satts till min, medel och max i 

bild 3. Jämförelsen visar att projektets resultat från beräkningar på miljöavtryck 

varken är extremt låga eller extremt höga. Medelvärdet hamnar på samma nivå.  

Den faktor som ger störst inverkan på resultaten är skördenivån, eftersom insatserna 

och därmed även utsläppen av klimatgaser fördelas på kg skörd/ha. Årsmånen får 

därmed stor betydelse för gårdens miljöavtryck ett enskilt år. Det innebär att för  

den gård som fick lägst miljöavtryck av gårdarna, 0,10 kg CO2e/kg produkt och år 

(min i bild 3), var skördarna rekordhöga 2011. Övriga gårdar, med miljöavtryck  

på 0,53 (max i bild 3) respektive 0,37 kg CO2e/kg produkt och år (medel i bild 3) 

hade låga skördar 2011, framförallt gården med högst miljöavtryck. För att kunna 

använda resultat från beräkningar av miljöavtryck för att studera hur förändrade 

insatser slår på miljöavtrycket behövs underlag från flera års gårdsdata, eller ett 

referensskördeår som motsvarar medelavkastningen för gården.  

 

Bild 3. Projektets beräkningar av miljöavtryck i förhållande till om grödorna producerats 
någon annanstans i kg CO2e/kg produkter som årligen lämnar gården. Staplarna visar 
min, medel och max, och motsvarar de tre olika gårdarna. 
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Bilaga 2 

Checklistor för att minska växtodlingens miljöpåverkan 

Nedan ges en checklista i form av frågor som kan användas för att identifiera 

miljöåtgärder för att minska växtodlingens miljöavtryck på gården.  

Kväveutnyttjande:  

Mineralgödsel 

Vad behöver 
göras/undersökas 
vidare? 

Ansvarig Klar 
datum 

 

 

Kommentar 

1. Kommer 
mineralgödselkvävet som 
används på gården från 
en producent som 
garanterar att utsläppen 
är lägre än 3,6 kg CO2e/kg 
N? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Miljöavtrycket per 
kg gödnings-N är 
70-90% lägre för 
gödsel som 
producerats i 
fabriker med 
lustgasrening än i 
fabriker som saknar 
lustgasrening.  

 

2. Har mineralgödseln 
testats map. hållfasthet 
och storleksfördelning 
samt spridarinställningen 
kalibrerats med aktuellt 
gödselmedel? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   En hög hållfasthet 
och en jämn 
kornstorleksfördel-
ning hos gödseln i 
kombination med 
rätt inställd spridare 
ökar 
förutsättningarna 
för att lägga rätt 
mängd kväve och 
för att spridningen 
ska vara jämn. 

3. Används N-sensor på 
gården? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 
 

   Med N-sensor kan 
kväveeffektiviteten i 
fältet förbättras 
genom att 
mängden kväve 
som inte utnyttjas 
av växten 
reduceras. 
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Kväveutnyttjande:  

Stallgödsel 

4. Analyseras 
stallgödselns 
växtnäringsinnehåll? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Kväveinnehållet i 
stallgödseln 
varierar stort 
mellan gårdar och 
år. Analyser är 
viktiga för att få 
veta det faktiska 
kväveinnehållet för 
att beräkna 
kvävetillförseln i 
växtodlingen. 

5. Pågår arbete för att 
utnyttja stallgödselns 
växtnäringsinnehåll (t.ex. 
val av spridningstidpunkt, 
spridningsteknik, lämpliga 
givor)? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Det är viktigt att 
minimera 
kväveförlusterna 
vid spridning 
eftersom de 
orsakar direkt och 
indirekt 
lustgasavgång. 
Även viktigt att 
utnyttja 
växtnäringen i 
stallgödseln 
optimalt i 
växtodlingen för att 
minska behovet av 
insatsvaror.  

Energianvändning  

på gården 

6. Har energikartläggning 
genomförts och 
åtgärdsplan tagits fram? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   En energi-
kartläggning ger 
kunskap om hur 
energi-
användningen 
fördelas på gården 
och är en bra 
grund för 
förbättrings-
arbetet.  

7. Har traktorförare 
genomgått kurs i sparsam 
körning? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Dieselförbrukninge
n kan minskas 
märkbart genom 
att tillämpa 
sparsam körning. 
Besparingen är 
större för tunga 
fordon än för 
personbilar.  
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8. Tar man hänsyn till 
livscykelkostnaden vid 
inköp av energikrävande 
utrustning, dvs. tar man 
med 
investeringskostnaden, 
kostnaden för energi samt 
drift och underhåll under 
utrustningens livslängd? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Energikostnaden 
utgör en stor del av 
livscykelkostnaden 
för energikrävande 
utrustning. Genom 
att välja 
energieffektiv 
utrustning kan de 
totala kostnaderna 
och miljöpåverkan 
av energin hållas 
nere. 

9. Sker långa transporter 
med lastbil eller traktor? 

Lastbil         □  

Traktor        □→  

Vet ej     □→ 

   Dieselförbrukninge
n, och därmed 
växthusgasutsläpp
en, är betydligt 
högre för 
godstransport med 
traktor än för 
lastbil. 

10. Finns det möjlighet att 
byta till eller producera 
förnybar energi (fasta 
biobränslen, biogas, 
förnybar el etc.) på 
gården? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

 

   Förnybar energi 
anses som 
fördelaktig ur 
miljösynpunkt 
eftersom den inte 
använder icke-
förnybara bränslen, 
vilket bl.a. medför 
att den ger ett 
relativt litet 
miljöavtryck. 

Växtnäringsbalans 

11. Görs det 
återkommande 
växtnäringsbalanser på 
gården, speciellt med 
fokus på kväve och 
kopplat till produktionen? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   En 
växtnäringsbalans 
är skillnaden 
mellan tillförd och 
bortförd växtnäring. 
Störst värde får 
växtnäringsbalanse
n vid upprepad 
analys på samma 
gård med samma 
metod. 
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Markpackning 

12. Arbetar ni aktivt för att 
minska riskerna med 
markpackning? Finns det 
t.ex. en åtgärdsplan med 
riskkarta eller en lista med 
riskmoment? 

Ja                □  

Vet ej     □→ 

Nej              □→ 

   Miljönyttan som 
kan komma ut av 
detta är minskad 
miljöpåverkan pga. 
effektivare 
dieselanvändning  
och minskad 
lustgasbildning. 
Exempelvis genom 
att arbeta med att 
minska risk för 
syrebrist i mark. 
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