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Förord 

I den här rapporten presenteras hur man kan gå till väga för att introducera Lean  

i svensk grisproduktion. Lean är ett tanke- och förhållningssätt för att driva en 

effektiv och konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på kundbehov och den 

egna personalens engagemang. Metoden som presenteras i den här rapporten visar 

även hur arbetet kan bedrivas parallellt med ett systematiserat arbete för att mini-

mera klimatpåverkan från verksamheten. 

I projektet samverkade SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Barbro 

Sundström, Karin Östergren, Maria Berglund), Hushållningssällskapet i Halland 

(Martin Melin) och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik (Anna Rydberg – 

projektledare). Projektet finansierades av Jordbruksverket, JTI, SIK, och HS Halland. 

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande riktas ett varmt tack. 

I referensgruppen har Hans Agné, Svenska Avelspolen, Barbro Mattsson, Svenska 

PIG, samt Åke Rutegård, Kött och Charkföretagarna, medverkat.  

Ett särskilt varmt tack riktas till försöksvärdarna och deras personal. 

Uppsala i november 2011 

Eva Pettersson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras hur man kan gå till väga för att introducera Lean  

i svensk grisproduktion. Lean är ett tanke- och förhållningssätt för att driva en 

effektiv och konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på kundbehov och den 

egna personalens engagemang. I rapporten framgår att det går alldeles utmärkt att 

applicera Lean inom grisproduktionen och en metod för hur man kan gå till väga 

när man ska introducera Lean presenteras. Genom ett Lean-tänk i verksamheten 

kan även miljöarbetet systematiseras utan att det behöver kosta mer resurser eller 

påverka produktionen negativt. Det som är bra för produktiviteten är oftast bra för 

miljön, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt, med uppföljning och en 

strävan att alltid förbättra verksamheten. 

Värdet i svensk grisproduktion skulle kunna ökas genom att komma till rätta med 

de slöserier som uppstår i verksamheten. Det första man måste se till när man 

påbörjar ett Lean-arbete är att skapa en samsyn hos lantbrukare och anställda kring 

vilken utmaning man står inför och hur vägen framåt i Lean-arbetet ser ut. Att lant-

brukaren engagerar sig i att efterfråga och driva förbättringsarbetet är en förutsätt-

ning för att på lång sikt lyckas med att införa Lean. Det blev också uppenbart i 

studien att ett långsiktigt förbättringsarbete i ett lantbruksföretag kräver hjälp 

utifrån i form av en kunnig Lean-coach. 

Det krävs strukturerade arbetsinsatser för att ett Lean-arbete ska bli den rutin i 

vardagen som det måste bli för att vara långsiktigt framgångsrikt. 

Det här projektet har två målgrupper, dels primärt rådgivare och dels lantbrukarna 

i projektet. Utifrån projektmålen har vi tagit fram en metod som beskrivits under 

rubriken Metodutveckling, och som rådgivare utbildade i Lean (Lean-coacher) 

kan använda för att hjälpa lantbrukare att införa Lean i sin verksamhet. 

Bakgrund 

Det här projektet startades 2010, året efter att svensk grisproduktion hamnat i 

mediernas fokus med djurrättsaktivister som brutit sig in hos svenska lantbrukare 

och smygfilmat. Grispriset har sedan länge haft en jämn och stadig utveckling nedåt 

och många företag har valt att lägga ner sin produktion. Något måste göras, det  

är alla överens om, annars kommer vi inte ha någon grisproduktion kvar i landet. 

För att svensk grisproduktion ska kunna öka sin lönsamhet måste produktiviteten 

utvecklas i samma takt, eller helst snabbare än i omvärlden. Många industriföretag  

i samma situation väljer att införa Lean i sin verksamhet. Kan det vara något för 

svensk grisproduktion? 

Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur man kan arbeta för att intro-

ducera Lean på grisgårdar. Rapporten inleds med en beskrivning av de olika 

beståndsdelarna i Lean, varefter en modell för att introducera Lean på grisgårdar 

presenteras. Slutligen presenteras en rad konkreta resultat och erfarenheter som 

projektet bidragit till under resans gång.  
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Grundtanken med projektet är att underlätta införandet av Lean i svenskt jordbruk 

för att göra svenskt jordbruk mer flexibelt och konkurrenskraftigt. Det innebär en 

ökad styrning av produktionen, och med fokus på livsmedelsindustrins och kon-

sumenternas behov och krav. Genom att identifiera och ta bort slöserier kommer 

resurseffektiviteten inom grisföretagandet att öka. Därmed inte sagt att gris-

företagare är mer ineffektiva än andra, utan det är snarast så att grisbranschen är 

mycket hårt konkurrensutsatt och att risken för utslagning är stor om inte företaget 

sköts med stort fokus på ökade inkomster och sänkta utgifter. 

Studien försöker även besvara följande frågeställningar: 

1) Hur ser värdeflödet ut för grisproduktionen? Vad är värdeskapande och vad är 

inte värdeskapande på gårdsnivå utifrån ett kundperspektiv? 

2) Hur kan värdet i kedjan ökas genom att hitta förbättrade processflöden och 

information? 

3) I vilken grad kan grisföretagare kapa utsläppen av växthusgaser genom att 

förbättra värdeflödet? 

4) Vilka Lean-principer och verktyg är lämpliga att använda för att implementera 

Lean-modellen och få bestående förbättringar på gårdsnivå i grisproduktionens 

värdeflöde? 

Mål för lantbruket i projektet 

Målet med projektet är att skapa en modell för att introducera ett långsiktigt för-

bättringsarbete som strävar mot att stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft 

med bibehållet hög djurvälfärd och produktkvalitet, samt minskade utsläpp av växt-

husgaser, kväve och fosfor. Målet på lång sikt är att skapa ett framtida värdeflöde 

som är Lean och miljömässigt uthålligt, det vill säga ett flöde som i alla avseenden 

förbrukar mindre resurser än vad som förbrukas i dag och ger en minskad miljö-

påverkan per producerad enhet. 

I det kortare perspektivet är målen att:  

 Visa på möjligheter till förbättringar genom att introducera konceptet Lean 

anpassat till svensk grisproduktion.  

 Höja kunskapsnivån hos grisproducenter om hur arbetets utförande på gården 

relaterar till effektivitet, djurhälsa och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.  

 Inspirera grisproducenter till att aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar. 

Avgränsning 

I det här projektet är det fokus på hur arbetet på gården kan utföras på ett effektivare 

och smartare sätt. För verksamheten är det även viktigt med specialistrådgivning från 

veterinär eller rådgivare för djurhälsa och foder, men det ingår inte i detta projekt.  

I förändringsarbetet kan det däremot finnas behov av att stämma av med specialist-

rådgivningen innan vissa förändringar genomförs, för att undvika suboptimeringar 

som kanske försämrar andra delar av processen. Exempelvis gäller det förändringar 

kopplade direkt till produktionsprocessen. 
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Varför Lean i jordbruket? 

Att vara lantbrukare idag är ett omväxlande arbete, men som också ställer höga 

kunskapskrav på företagaren. I många avseende är ett jordbruksföretag mycket 

likt vilket småföretag som helst när det gäller krav på organisation, arbetsledning 

och flöden. Det är viktigt att som företagare sätta upp mål för sin verksamhet, att 

förmedla målen till sin personal och att alla aktiviteter som utförs i verksamheten 

strävar mot att uppnå målen. Inom jordbruket pågår en strukturrationalisering mot 

större enheter, vilket ställer ökade krav på lantbrukare som går från små familje-

företag till att bli företagare med anställd personal. Detta innebär en ny roll som 

ledare och plötsligt ska erfarenheter och rutiner som inte finns på pränt förmedlas 

till övriga anställda. Dessutom förlorar lantbrukaren möjligheten att överblicka 

allt som pågår, han/hon kan inte vara överallt längre, vilket kräver nya rutiner för 

kommunikation och ansvarsfördelning. En komplexitet i sammanhanget är att 

personal, som kanske helt saknar tidigare erfarenheter från svenskt lantbruk, 

stannar en begränsad tid för att sedan gå vidare till andra arbeten. Med anställd 

personal ställs också högre lagkrav på att ha en arbetsmiljö där risken för olyckor, 

belastningsskador och exponering av buller och damm hålls på en acceptabel nivå. 

Det blir därmed allt viktigare med en bra organisation och bra arbetsrutiner som 

följs.  

Det gäller att skapa en effektiv organisation på gården som använder sina 

resurser på bästa sätt ur både ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 

perspektiv.  

Deltagande gårdar 

I det här projektet har tre gårdar med slaktgrisproduktion av varierande storlek 

och inriktning deltagit. Två av gårdarna är renodlade slaktgrisproducenter som 

köper in smågrisar utifrån, medan en gård har egen smågrisproduktion. I projektet 

har bara slaktgrisdelen beaktats, men stora delar av den framtagna modellen för 

införande av Lean går att tillämpa även på smågrisproduktionen rakt av. Ingen av 

gårdarna har arbetet med Lean tidigare. På sin höjd har de hört talas om Lean från 

andra branscher, men har ingen egen praktisk erfarenhet.  

Det finns olika anledningar till att lantbrukare väljer att införa Lean i sin verksam-

het. Nedan nämns några av de förväntningar som lantbrukarna hade inför projekt-

starten:  

Att säkerställa kvaliteten i arbetet 

Fastlägga rutiner 

Veta vad vi ska vi ta tag i 

Trimma uppföljningen 

Utbyta erfarenheter från andra lantbrukare 

Förbättra vårt arbete med mål och arbetsrutiner 

Alla gårdar är unika på sitt sätt och har sina unika förutsättningar. Det har däremot 

som gemensam nämnare att de alla är intresserade av att förbättra den egna verk-

samheten, och anser sig även vara bra (bättre än genomsnittet?) på det de gör.  

I tabell 1 presenteras lite information om de gårdar som deltagit i projektet. 
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Tabell 1. Allmän information om deltagande gårdar. 

Gård Antal anställda Avdelningar Årsslaktgrisar Mjukvara för produktions-
uppföljning 

1  3  15  23000 PigWin 

2  1  6  7000 - 

3  11  19 20 000-25 000 Egenutvecklad 

Lean – En kort introduktion  

Lean Production, eller bara Lean som det heter på svenska, har idag stort in-

flytande på svensk företagsutveckling. Lean har sitt ursprung inom bilindustrin 

och tillämpas även brett inom verkstadsindustrin, men förekommer idag inom en 

rad andra branscher med helt andra funktioner. Konceptet Lean är ingen tydlig 

metod eller en uppsättning verktyg utan mer ett sätt att tänka. Det är i första hand 

ett managementkoncept med syfte att skapa en konkurrenskraftig företagskultur. 

Det handlar om att öka produktiviteten och utforma ett resurseffektivitet system 

med kundfokus genom en övergripande filosofi och ett tankesätt, och där det finns 

principer som hjälp för att uppnå målet om engagerade medarbetare som jobbar 

med ständiga förbättringar mot en verksamhet med allt mindre slöserier (Liker, 

2004). 

Den tolkning av Toyotas modell i väst, och som kallas för Lean, är mycket 

påverkad av Likers 14 Lean-principer. Principerna syftar till att alla former av 

slöserier ska framträda tydligare och därmed kunna elimineras. Sedan finns ett 

antal verktyg som stödjer principerna och som är medlen för att nå dit principerna 

pekar. Principerna är uppdelade på fyra områden; filosofi, processer, människor 

och problemlösning, tabell 2. 

Toyota, som varit föregångare inom utvecklingen av Lean, definierar Lean som 

effektivisering med fokus på 

 att eliminera slöseri, det vill säga alla aktiviteter som inte skapar värde för 

kunden 

 respekt för individen, med en strävan att skapa delaktighet och engagemang 

hos alla i verksamheten 

 ständiga och systematiska förbättringar. 
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Tabell 2. Likers 14 Lean-principer och dess indelning på fyra områden. 

Område Lean-princip Konkreta exempel på betydelsen i ett företag 

Filosofi 1. Långsiktighet Långsiktigt perspektiv på företagets utveckling 
Bygga goda relationer med leverantörer/grannar och 
andra samarbetspartners 
Ägna tid åt att arbeta med ständiga förbättringar 
Öka mervärdet genom eget varumärke 

Processer 2. Kontinuerliga 
processflöden 

Eftersträva stabilitet för att få arbetet att flyta jämnt och 
lyfta upp slöserier till ytan 

Processer 3. Dragande 
system 

Producera efter efterfrågan (motsatsen är tryckande 
system) 

Processer 4. Jämna ut 
arbetsbelastningen 

Planering av arbetet (månad/vecka/dag) 
Arbeta med förebyggande underhåll 
En ”arbetsbank” med uppgifter som behöver utföras 
Arbetsrotation för att lättare täcka upp vid sjukdom 
Fasta dagar för viktiga arbetsuppgifter  

Processer 5. Stoppa 
processerna 

Avvikelsehantering på exempelvis en whiteboardtavla 
Standardiserat arbetssätt för att lättare finna avvikelser 

Processer 6. Standardiserat 
arbete 

Rutinbeskrivning för arbetsprocesser 
System för förbättringsarbete  
Uppmärkta verktygstavlor 
Checklista för vad som ska tas med ut i fält 
Checklista för underhåll  

Processer 7. Visuell styrning Veckoplanering skrivs på tavlor i gemensamt utrymme 
Produktionsuppföljning på tavlor så att alla kan se 
Dagliga möten framför uppgiftstavla 
Märka upp var verktygen ska hängas 

Processer 8. Använd väl 
utprövad teknik 

Handla inte bara efter prislappen, t.ex. kan den billigare 
maskinen kräva mer service 
Passar maskinen företagets förutsättningar? 
Kan ett nytt datorprogram ge nödvändig information 
eller kan den informationen tas fram effektivare på 
annat sätt? 

Människor 9. Ledarskap Tillåtande och stödjande ledarskap som får individen  
att växa 
Organisation med mod att försöka förbättra och utveckla 
Leta systemfel och inte syndabockar 

Människor 10. Människor och 
team 

God kommunikation med avsikten att dela kunskap,  
öka lärandet och förbättra samhörigheten 
Regelbunden mötesstruktur (dagliga/veckomöten) 
Arbetsrotation för att dela kunskap 
Gemensam problemlösning 

Människor 11. Partners och 
leverantörer 

Bygga goda relationer med partners och leverantörer 

Problemlösning 12. Gå och se Ledare som ställer frågor istället för att ge svar för  
att skapa ett lärande bland de anställda  
Skapa en kultur där man söker grundorsaken till 
problemen istället för att belöna ”utryckningar” 
Gå ut och se i alla delar av verksamheten 

Problemlösning 13. Tänk länge, 
agera snabbt 

Ägna tid att diskutera problem och möjliga lösningar 
med de anställda innan de implementeras 

Problemlösning 14. Lärande 
organisation 

Skapa en kultur med ständiga förbättringar 
Sök grundorsaken till problem 
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Filosofi  

Den första Lean-principen handlar om att förstå filosofin. För att företaget ska ”bli 

Lean” krävs en långsiktig strategi och stor uthållighet. Det ställer höga krav på att 

ledningen är engagerad och sätter grundvärderingar och mål som skapar långsiktigt 

värde, istället för att se till kortsiktiga ekonomiska mål. Att skapa värde menas 

värde för kunden (figur 1), men det ska även vara värdeskapande för  

 ägare – att vilja fortsätta satsa på företaget 

 medarbetare – att tycka att arbetet är givande och vilja bidra till företagets 

mål 

 samhälle – arbeta uthålligt och bidra till ett fungerande samhällssystem. Det 

är viktigt för samhället att det finns företag som tar ansvar och det är viktigt 

för företagen att det finns ett samhällssystem som fungerar. 

 
Figur 1. Företagets roll enligt Lean är att skapa värde för kunden, men även för sina 
ägare, företagets medarbetare och för samhället i stort. Allt för att uppnå synergier som 
kan förbättra möjligheten till långsiktighet och lönsamhet i företagandet (bild efter Blücher 
& Öjmertz, 2008). 

Processer 

Lean-principerna 2-8 handlar om att avlägsna slöseri. Aktiviteter som inte tillför 

värde är slöseri, men kan vara temporärt nödvändiga. Det handlar om att stand-

ardisera och effektivisera arbetsprocesser så att uppkomsten av slöseri tydliggörs. 

Då går det att reda ut när, var och varför slöseri uppstår och sedan åtgärda grund-

problemet för att förhindra att samma slöseri uppstår igen.  

Slöseri är uppdelad i olika typer, och visas i figur 2. 
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Figur 2. Exempel på olika typer av slöseri som kan förekomma inom företag. 

Människor 

Området beskriver vikten av ledarskapets roll för att få människor att växa i en 

organisation samt respekten för individen, partners och leverantörer. Lean har stor 

potential att effektivisera arbetet och engagera medarbetarna inom vilken funktion 

som helst inom ett företag. Ambitionen är att kvalitet, effektivitet, delaktighet  

och medarbetarengagemang ska öka genom en Lean-kultur i verksamheten. Lean 

handlar om att ta hand om den resurs medarbetarnas kreativitet innebär för att 

utveckla företaget. Det är de personer som dagligen utför ett arbetsmoment som 

ska vara med och skapa nya förbättrade rutiner för det arbetsmomentet, eftersom 

de bäst vet hur rutinerna ska utformas för att få avsedd verkan. Samtidigt gäller 

det att se helheten i företaget, så att det som blir en förbättring vid ett arbets-

moment inte medför försämringar någon annanstans längs vägen i produktionen 

eller processen. 

I de flesta verksamheter förekommer någon gång frustration hos personalen att 

inte kunna påverka sin arbetssituation. ”Det är ingen som lyssnar”. Det gäller att 

ledningen kan ta till vara på alla goda idéer som finns för att förbättra verksam-

heten. Det gäller också att ledningen tydligt kommunicerar sina mål för verksam-

heten, så att företagsmålen kan brytas ner till konkreta mål för arbetslagen. Det 

måste även finnas väl fungerande system för kommunikation. Många av de Lean-

verktyg som finns är inriktade på att förbättra informationsutbytet och strukturera 

företagets rutiner. 
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Problemlösning 

Det gäller att skapa en lärande organisation genom att ständigt jobba på att för-

bättra sig. För att utveckla en organisation mot att ständigt bli bättre måste man 

förstå verksamheten – man måste se med egna ögon. Lean är främst ett förhåll-

ningssätt som driver utvecklingsprocesser framåt genom systematiskt lärande och 

ständiga förbättringar. Det handlar om att förstå verksamheten från grunden. För-

ändringar ska inte genomföras utan att först ha tänkt igenom problemet noga och 

övervägt olika alternativ. De förändringar som efter noga övervägande beslutas, 

ska snabbt genomföras och sedan ska resultatet utvärderas. Det är viktigt att verk-

samheten tar lärdom av både goda och dåliga erfarenheterna från förändrings-

arbetet. 

Verktyg som stöder Lean-principerna 

Det finns många verktyg som stöder lean-principerna och underlättar införandet 

av Lean. Det innebär att valet av verktyg beror på vilka Lean-principer det 

enskilda företaget väljer att arbeta med. För att få full effekt av ett verktyg måste 

det finnas en förståelse hos medarbetarna för den princip som verktyget stöder.  

De verktyg som presenteras här med en kort beskrivning, är de som använts i 

detta projekt, d.v.s. i starten av Lean-införandet. Vi kan inte se något hinder att 

även övriga verktyg inom Lean kan användas i lantbruket. 

Värdeflödesanalys  

Den kedja av aktiviteter och processer som tillsammans skapar produkten som 

kunden vill ha, kallas i Lean för värdeflöde. Värdeflödet spelar en central roll 

inom Lean och allt förbättringsarbete måste leda till en förbättring av hela flödet. 

En förbättring som införs för att förbättra en del av flödet får med andra ord inte 

försämrar för någon annan del i flödet. Värdeflödesanalys är en metod för att 

kartlägga värdeflödet i syfte att skapa en samsyn och ett positivt engagemang i 

verksamheten. 

Värdeflödesanalys i produktionsprocesser 

Värdeflödesanalys är en bra metod som ger en helhetsbild över verksamheten och 

är enligt egna erfarenheter lämpad för att identifiera slöserier. Värdeflödesanalys i 

sin ursprungliga form härstammar från Toyota, och är ett verktyg framtaget för att 

hitta slöserier i verkstäder. Metoden innebär att man följer en produkt eller produkt-

familj från inleverans av råvaror till utleverans till kund i en produktion. Man 

noterar bl.a. lager, cykeltider (hur ofta en produkt lämnar ett processteg), process-

tider, tillgänglighet på utrustning, antal operatörer samt avstånd mellan process-

stegen. Dessutom identifieras hur informationsflödet från planering till produktion 

sker. Den värdeskapande tiden kan sedan beräknas i förhållande till den totala tiden 

som produkten befinner sig i flödet.  

Värdeflödesanalys av processflöden  

I alla verksamheter finns många typer av processflöden, som exempel kan nämnas 

produktutvecklingsprocessen, försäljningsprocessen och faktureringsprocessen. 

En motsvarande värdeflödesanalys eller processkartläggning av dessa flöden, likt 

den som görs i produktionsprocessen, ger även här en möjlighet att identifiera 

slöserier och förluster. I kartläggningen identifieras vilka aktiviteter som utförs  
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i processen och vilka slöserier som förekommer. Utifrån den informationen kan 

sedan förbättringar göras. 

5S 

Verktyget 5S är ofta en naturlig start när en verksamhet går in i en Lean-satsning. 

Det finns en stor förståelse för att ordning och reda underlättar arbetet. Arbetet 

delas upp i fem olika moment, tabell 3. De första tre innebär att skapa ett normal-

tillstånd och de två sista är till för att upprätthålla och förbättra. 

Tabell 3. Förklaring av 5S eller ordning och reda. 

Skapa ett normaltillstånd Upprätthåll & förbättra 

1. Sortera 

2. Strukturera 

3. Städa 

4. Standardisera 

5. Skapa vana 

Ska man kunna göra förbättringar av sina processer måste man ha ordning och 

reda och ett standardiserat arbetssätt att utgå ifrån. Rätt använt är 5S första steget 

mot förebyggande underhåll, grunden för ett standardiserat arbetssätt och ständiga 

förbättringar. 

Visualisering 

Visualisering är ett viktigt verktyg inom Lean. Genom tydliga bilder kombinerat 

med tydliga beskrivningar kan man lätt förstå vad som ska göras, hur det ska 

göras eller hur det ska se ut. Det är ett viktigt verktyg för en enkel och tydlig 

kommunikation. Andra exempel på visualisering är att använda whiteboard som 

ger möjlighet till visuell information och som kan användas vid korta möten för 

att t.ex. kommunicera om det varit några avvikelser som behöver åtgärdas, hur 

resultatet har förändrats sedan sist, i förbättringsarbetet där föreslagna förbätt-

ringar syns tydligt, vem som är ansvarig för att utföra förbättringarna och när det 

ska vara klart. 

PDCA 

Det centrala för lärandet i Lean är att initiativ till förbättringar behandlas gemen-

samt i en grupp, och att förändringarna följs upp för att undersöka effekter och 

göra justeringar. En vanlig modell för detta arbetsätt är PDCA (Plan, Do, Check, 

Act eller planera, genomföra, testa, standardisera), figur 3.  

         Planera 

 

Standardisera         Genomföra 

 

          Testa 

 

Figur 3. PDCA-cirkeln ger struktur åt förbättringsarbetet, där PDCA står för Plan (planera), 
Do (genomföra), Check (testa) och Act (standardisera).  
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Insats/Nytta 

Som hjälp för prioritering av förbättringsförslag kan ett Insats/Nytta-diagram 

användas. Insatsen (tid och/eller pengar) skattas på x-axeln och nyttan av förslaget 

skattas på y-axeln. Resultatet tydliggör vilka förslag som kan genomföras snabbt 

och med liten insats. Det visar också vilka förslag som behöver utredas ytterligare, 

ska genomföras på sikt eller inte genomföras alls.  

TPU 

TPU – Totalt Produktivt Underhåll – innebär att man jobbar förebyggande med 

maskinunderhåll. Om en maskin havererar räknas det som ett slöseri som kan få 

stora konsekvenser för verksamheten. TPU innebär att underhållet av maskiner 

schemaläggs så att de kan genomföras när det passar bäst för verksamheten, 

istället för att ett haveri uppstår vid en tidpunkt som oftast är allt annat än lämplig. 

Spagettidiagram  

Spagettidiagram har en stor pedagogisk styrka att visa på förbättringsbehov av 

flödet i en process. I praktiken går det till så att man på en översiktskarta ritar ut 

hur personer och material förflyttar sig under arbetet. Resultatet blir ett gytter av 

pennstreck som ofta avslöjar slöserier i form av transporter och onödiga rörelser. 

För att ytterligare motivera till förändring kan man i diagrammet summera den 

totala gång- eller körsträckan.  

5 varför 

Verktyget ”5 Varför” används för att komma fram till grundorsaken till ett 

problem. Det går ut på att vid en avvikelse ställa frågan varför fem gånger för att 

borra sig ner i problematiken och hitta den egentliga orsaken till att avvikelsen 

uppstod. 

Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram är ett annat verktyg för att identifiera grundorsaker vid lite mer 

komplexa problem. Man analyserar felorsaker i 7 kategorier (7M) Människa, 

Metod, Maskin, Mätning, Management, Material och Miljö. 

Metodutveckling 

Den metod som beskrivs nedan har tagits fram successivt under projektets gång  

och är utvecklad för att underlätta introduktionen av Lean i lantbruket i ett första  

steg på ett smidigt sätt. Genom egen erfarenhet vet vi att det inte går att förändra en 

verksamhet till att bli Lean på bara ett år, utan det är en betydligt längre mognads-

process som måste få ta sin tid även om företagets ambitioner kan vara mycket högt 

satta. Skillnaden mellan förväntad resultatutveckling och hur verkligheten oftast ser 

ut är ofta stor vid vilken förändringsprocess som helst (figur 4).  
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Tanken med metoden är därför att företaget i sin verksamhet, som ett första steg 

på sin långsiktiga Lean-resa, ska 

 få bättre kommunikation mellan medarbetare – alla arbetar mot samma mål 

 få ”slöseriglasögon” på för att i fortsättningen själva kunna identifiera 

slöserier för en effektivare verksamhet 

 få igång arbetet med ständiga förbättringar  

 förstå att framgångar kommer av långsiktigt eget arbete – vi vet vad som är 

bäst för vår verksamhet.  

 

Figur 4. Skillnad på förväntad och verklig effekt av förändring (från Emiliani, 2008).  

Arbetsprocesser som stödjer värdeflödet 

Vi har i tidigare avsnitt beskrivit vad som generellt sett menas med begreppet 

värdeflöde. I följande avsnitt ger vi en beskrivning av hur värdeflödet kan se  

ut för slaktgrisproduktion. Beroende på syfte kan även andra definitioner vara 

relevanta, men det kommer vi inte gå in på här.  

I ett lantbruk med djuruppfödning, där förädlingsmålet är köttet, kan värdeflödet 

totalt sett ses som förädling av växtodling (för foder) till tillväxt av ett djur med 

optimal storlek och sammansättning för slakt. Lönsamheten för lantbrukaren 

ligger med andra ord i ett optimalt utnyttjande av foder för en snabb tillväxt. Det 

som styr djurens tillväxt, förutom fodret, är djurvälfärden.  

Värdeflödet i sig kan inte förändras om inte lantbrukaren och personalen förändrar 

sitt arbetssätt. För att djuret ska växa i rätt takt krävs det att lantbrukare och 

anställda stödjer värdeflödet. I figur 5 har vi identifierat de Arbetsprocesser som 

ingår i värdeflödet för slaktgrisproduktion. För att kunna göra en relevant överblick 

av arbetsprocesserna, har vi i det här projektet valt att studera värdeflödet i steget 

från insättning av smågrisar till grisar färdiga för slakt. Dessa arbetsprocesser kan  

i sin tur delas upp i huvudprocesser (Insättning/Tömning och Utfodring) och stöd-

processer till dessa. Huvudprocesserna är de processer som direkt kopplar till om-

vandlingen av resurser (foder) till en produkt (slaktgris) med ett kundvärde. Vi har 

valt att följa arbetsprocesserna då det ger en helhetssyn på arbetet på gårdsnivå, 

samt ger indikationer på slöserier i arbetssätt och kommunikationsmissar.  
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Figur 5. Arbetsprocesser som stödjer värdeflödet inom slakgrisproduktion delas in i två 
huvudprocesser och flera stödprocesser. Huvudprocesserna handlar om alla steg att 
omvandla resurser till kundvärde. Stödprocesserna stödjer huvudprocesserna och 
behöver liksom huvudprocesserna ständigt förbättras. 

Modell för introduktion av Lean på gårdsnivå För att förändringarna ska bli 

bestående är det viktigt att företaget själv utformar sina arbetsrutiner. Projektets 

uppgift är att stötta företagaren i att ta fram dessa rutiner utifrån ett Lean-

perspektiv.  

Metoden har indelats i fyra delar: 

1. Information och identifiering av processflöden  

2. Värdeflödesanalys  

3. Uppföljning av värdeflödesanalysen 

4. Coachning 

1. Information och identifiering av processflöden  

Lean är ett relativt nytt begrepp inom svensk grisproduktion. Många lantbrukare 

har inte hört talas om begreppet eller har en vag uppfattning, eller i bästa fall en 

liten erfarenhet, av Lean. För att införa Lean i en sådan verksamhet gäller det att 

gå varsamt fram. Det är viktigt att skapa en grundförståelse för vad Lean är för 

något och framför allt hur man kan arbeta med Lean på lämpligt sätt. Lean är 

ingen kokboksmetod att följa från A till Ö, utan ett förhållningssätt där arbets-

sätten måste anpassas efter den egna gårdens förutsättningar, ledningens ambi-

tioner och gårdens personal. Tanken är att lantbrukaren och dess anställda själva 

ska identifiera slöserier på gården och även själva bestämma bästa metod att 

komma till rätta med problem.  

Det här förhållningssättet skiljer sig markant från den produktionsrådgivning som 

lantbrukarna är vana att få från sina rådgivare. De traditionella rådgivarna ger 

bland annat goda råd till lantbrukarna hur de ska utfodra djuren med avseende på 

typ av foder och fodermängd i förhållande till grisarnas vikt. De talar inte om hur 

arbetet med att utfodra djuren kan utföras på bästa sätt. Men det gör inte en Lean-
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coach heller. En Lean-coach kommer inte och talar om för gårdens ledning och 

personal hur de ska göra, bara hur de kan tänka. Det här kan skapa mycket för-

virring om inte motivet till det uppträdandet tydligt förklaras. Lean-coachen 

kommer till gården för att hjälpa personalen att se på verksamheten med andra 

ögon, att få helikopterperspektiv på den egna verksamheten. Det är istället före-

tagsledningens roll att sätta upp mål för sin verksamhet och med utgångspunkt 

från dessa är det de arbetare som dagligen utför arbetet som ska komma fram till 

bästa arbetssättet just nu eller hur ett aktuellt problem bäst ska lösas. Det måste  

de själva, och i samförstånd, bestämma.  

 Lean-coachens roll är att stötta i processen att komma fram till nya metoder. 

Del 1 av metoden består i en gemensam workshop med lantbrukarna och några 

av medarbetarna i de tre företagen. Målet med workshopen är att lantbrukarna och 

medarbetarna ska 

 få en uppfattning om vad Lean är 

 få information om vad som kommer hända framöver 

 identifiera de viktigaste arbetsprocesserna i verksamheten. Vad görs varje 

dag, en gång i veckan och mer sällan? 

 genom diskussion introducera koncept som värdeskapande, kundvärde och 

hur detta relaterar till arbetsrutiner, djurhälsa och klimatpåverkan. 

Få en uppfattning om vad Lean är 

Workshopen inleds med en presentation av Lean. Historien bakom begreppet 

Lean förklaras liksom hur företag som arbetat med Lean under flera decennier har 

utvecklats och fortsätter att ständigt förbättras. Lean är inget nytt påfund, utan har 

funnits under lång tid och det är definitivt ingen ”quick fix”. För att lyckas med 

Lean krävs långsiktigt engagemang och även tid. En av Leans paradoxer är att det 

krävs tid för att kunna spara tid. 

Det krävs tid för att kunna spara tid. 

Under Lean-presentationen förklaras även hur Lean definierar vad slöseri är för 

något och hur man tänker ur ett systemperspektiv. I vilket sammanhang finns 

gårdens produktion? 

Information om vad som kommer att hända 

I den andra delen av workshopen förklaras vad som kommer att hända efter 

workshopen:  

 Studiebesök på industri för att öka förståelsen av Lean och några olika verktyg 

som används och hur de används 

 Gårdsbesök dag 1 (½-1 dag) som innebär att följa arbetet halva tiden (själva 

kartläggningen av värdeflödet) med följande genomgång av värdeflödet 

 Gårdsbesök dag 2 (½-1 dag) där följande tas upp: 

i. hur man kan arbeta med att identifiera slöserier 

ii. öka kunskapen om olika verktyg som passar för verksamheten 

iii. påbörja arbetet med ständiga förbättringar   

 Coachning – uppföljning och bollplank 
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Identifiera de viktigaste arbetsprocesserna 

Syftet med kartläggning av processflöden är att minska den totala processtiden, 

genom att öka andelen värdeskapande tid. Ett processflöde består av ett antal 

aktiviteter som sker efter varandra för att färdigställa en produkt eller tjänst. 

Processtiden definieras som tiden från första aktiviteten startar till att sista 

aktiviteten är klar i processflödet. 

1. Grupparbete - Rita upp arbetsprocesserna (figur 6): En grupp innehåller 2-3 

deltagare från samma gård. Syftet är att skapa en samsyn på vad som görs och 

hur saker görs på gården (för exempel, se tabell 4). 

2. Diskussion med alla grupper gemensamt. Skiljer det mycket mellan gårdarna? 

Vad skiljer och varför är det så?  

 
Figur 6. Deltagarna sätter sig företagsvis och diskuterar sig fram till hur deras process-
flöden ser ut. Färgen anger olika tidsperspektiv, med en färg för aktiviteter som sker 
dagligen, en annan färg för aktiviteter som sker 1 gång per vecka, och en tredje färg för 
aktiviteter som utförs mer sällan. 

Tabell 4. Exempel på arbetsprocesser inom grisproduktion där tonade rutor anger 
huvudprocesser och vita anger stödprocesser. 

Process  Hur ofta  Huvudsakligt innehåll  

Insättning/ 
Tömning 

Varje vecka/månad  Mottagning 
Sortera grisar 
Märka grisar 
Flytta grisar 
Transporter  

Utfodring  Dagligen  Kontrollera foderåtgång  
Justera fodermängd 

Rengöring  Dagligen, varje vecka/månad  Skrapa boxar 
Strö 
Starta utgödsling 
Sanera stall efter tömning  

Djurtillsyn  Dagligen/vid behov  Allmäntillstånd 
Vaccinering 
Behandling/avlivning 
Veterinär 

Administration Dagligen/mer sällan Journalföring 
Datahantering 
Fakturahantering 
Ekonomiska kalkyler 
Ekonomisk utvärdering 
Rådgivning  

Underhåll Dagligen/vid behov Materialtillförsel 
Förebyggande underhåll 
Reparationer 
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Introduktion av viktiga Lean-koncept 

Genom korta, mycket generella, genomarbetade presentationer ger workshops-

ledaren/Lean-coachen en kort introduktion av koncept som värdeskapande aktivi-

teter, kundfokus, djurhälsa och klimatpåverkan i relation till processerna och 

rutinerna på gården. Utifrån detta material och lantbrukarnas första processbeskriv-

ningar diskuteras de olika rutinerna på gården på ett generellt plan. Det viktiga är 

att plantera dessa begrepp hos deltagarna i workshopen och relatera dem till deras 

egen verksamhet. 

Studiebesök till industri 

Som ännu ett steg i att förklara begreppet Lean för lantbrukarna, erbjuds de efter 

workshopen att göra studiebesök till ett företag som praktiserat Lean en längre tid. 

Här exemplifieras de teorier som presenterades under workshopen, vilket gör det 

ännu tydligare för deltagarna att se kopplingar till den egna verksamheten. 

2. Värdeflödesanalys – Dag 1 

Nästa steg är att åka ut till respektive gård och kartlägga värdeflödet på plats. 

Gårdsbesöket sker under ca ½ dag där hälften av tiden går åt till att följa arbetet 

(steg I nedan). Lean-coachen är med på morgonmötet med personalen och förklarar 

att syftet med att följa personalen är att identifiera aktiviteter inom de olika arbets-

processerna. Morgonmötet ger även möjlighet att förklara Lean för övrig personal 

som inte deltagit i workhopen. Rutiner, kommunikation och grisskötarnas arbets-

uppgifter och rörelsemönster studeras och noteras.  

I. Identifiera aktiviteter inom de olika arbetsprocesserna 

 Informera vad som ska hända under dagen. 

 Följa med under arbetet under ett antal timmar. Här noteras de aktiviteter 

som sker i de olika arbetsprocesserna. Tydliga slöserier noteras. Samtidigt 

som arbetet följs ritas spagettidiagram över hur personal och material rör  

sig i stallarna och på gårdsplanen. Dokumentation sker också genom foto-

grafering. 

 Under en paus ges en första introduktion till ”Vad är Lean?” Alla på gården 

har inte varit med under steg 1. För de som redan deltagit blir det en bra 

repetition.  

II. När steg I är klart samlas personalen igen för att tillsammans med Lean-

coachen gå igenom steg II-IV. Rita upp en värdeflödeskarta med kund och 

leverantör, och sätt in ”arbetsprocesserna” i dessa (figur 7). Identifiera kunder, 

diskutera vad som är värdeskapande och för vem? 

 Sätt upp värdeflödet av de olika arbetsprocesserna i form av aktiviteter  

som tagits fram under steg 1. 

 Rita kunden och diskutera vad det är som kunden vill ha. Vad är värde-

skapande för kunden? 

 Fråga vilken kommunikation som sker med kunden.  

 Rita upp vilka som är gårdens leverantörer och fråga vilken som är den 

viktigaste samt vilken kommunikation som sker med leverantörerna. 

  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

22 

III. Identifiera slöserier 

 Diskutera hur informationsflödet ser ut mellan medarbetare och lantbrukare 

och sinsemellan medarbetarna. Hur informerar man om: vad som görs, vad 

som inte har gjorts, avvikelser, vad som ska göras, allmän information?  

Vem tar beslut?  

 Låt deltagarna själva identifiera slöserier som de känner till.  

 Titta på spagettidiagrammet – diskutera vad ni ser. 

 Hjälp deltagarna att identifiera 1-2 slöserier genom att ställa frågor utifrån  

de slöserier som har noterats tidigare under dagen. Ge ”ledande” frågor. 

 Ställ frågor om det finns något som bör åtgärdas som de tänkt på länge eller 

slöserier de sett. Notera detta på blädderblock/whiteboard.   

IV. Skapa ett nytt, bättre flöde genom eliminering av slöserier utifrån diskussionen 

under steg III 

 Utse ansvarig för de förbättringar som kommit upp och när det ska vara 

klart.  

 Be dem fundera på minst fem nya förbättringar till nästa gång. 

 

 

 

Figur 7. Exempel på en värdeflödesanalys för slaktgrisprodukt – identifierar kommunika-
tionen med kund och leverantörer samt kommunikationen inom företaget.  

3. Uppföljning av värdeflödesanalys och diskussion om klimatpåverkan 
och djurhälsa – Dag 2 

Efter det första besöket är det viktigt att det lämnas lite tid för reflektion. Nästa 

besök, dag 2 (ca 2h), utförs lämpligen 1-2 veckor efter det första besöket och börjar 

med reflektioner från dag 1- finns några funderingar eller frågor kring slöserier 

sedan förra besöket? Hur har det gått med de tidssatta förbättringsförlagen som 

sattes upp dag 1? Notera de förbättringar som är klara på whiteboard eller blädder-

block och stryk dem från listan. 

Vilka förbättringsförslag har framkommit sedan sist? Dessa noteras på Post-it- 

lappar och sätts upp i en Prioriteringsmatris där medarbetarna bedömer nytta/insats.   
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De tre förbättringar som valts från Prioriteringsmatrisen sätts upp på en whiteboard 

med ansvarig och färdigdatum. Det är en första aktivitet för att komma igång med 

ständiga förbättringar och att lära sig en prioriteringsmetod. Övriga förbättrings-

förslag finns kvar på en lista för att senare kunna bedömas. 

Fortsätt hjälp deltagarna att identifiera slöserier från dag 1genom att ställa frågor 

utifrån de slöserier som tidigare har noterats – ge ”ledande” frågor. Visa inspira-

tionsmaterial för att få igång den egna kreativiteten hos medarbetarna.  

På de tre gårdarna i projektet har minst följande gåtts igenom:  

 Lära ut prioritering av de föreslagna förbättringarna.  

 Diskutera kommunikation – hur kommunicerar man – hur kan det bli bättre? 

Inspirera att visualisera det som behöver kommuniceras. Gör eventuellt ett 

första utkast att pröva (whiteboard eller blädderblock). 

 Diskutera hur förbättringsarbete och uppföljning kan påverka miljö och 

djurhälsa. 

 Gå igenom 5S och visualisering, ge exempel. Hur kan det bli bättre på gården? 

 Hur ska förbättringsförslag hanteras? Skapa ett första system. 

 Uppföljning – vet alla vad målet är? Hur vet jag att jag gör rätt saker?  

Vad behöver vi följa upp och hur kan det visualiseras? 

 Att förstå lärprocessen och hur den påverkar acceptansen av ett förändrings-

arbete. 

 En aktivitetsplan tas fram gemensamt. Vad ska göras till nästa gång?  

Vem är ansvarig och när det ska vara klart? 

4. Coachning 

Lean-arbetet fortsätter med coachning på gårdarna för att inte förbättringsarbetet 

ska avstanna. I början av ett Lean-införandet krävs oftast hjälp utifrån med efter-

frågan, utbildning och inspiration för att kunna arbeta vidare med förbättringar 

och öka andelen värdeskapande tid.  

Coachning kommer att behövas fortlöpande under en längre tid framöver. I början 

kan det vara lätt att ”ge upp” eftersom man behöver investera i tid för att vinna 

tid. Därför behöver både lantbrukare och anställda någon som efterfrågar vad  

som gjorts och ge ny input till förbättringsarbetet. Det är bra att inspireras av 

andra – där kan Lean-coachen ge exempel. Det kan också finnas intresse vad som 

händer längre upp i kedjan – vilka behov har livsmedelsindustri och konsumenter? 

Målet för Lean-coachen ska vara att få lantbrukaren och de anställda att få upp 

ögonen för vad som är slöseri och att få igång arbetet med ständiga förbättringar. 

Coachen bör ställa frågor för att få upp ögonen för slöserier och att få gruppen att 

komma med egna förslag till förbättringar. Coachen bör inspirera och ge förslag 

på verktyg som kan användas (t.ex. prioriteringsdiagram) eller inspirera med 

bilder eller studiebesök hur andra har gjort. 

Det gäller att ”skynda långsamt” – det är ett helt nytt sätt att jobba. 

För lantbrukaren är utbildning i ledarskap viktigt – det kan göras i nätverk med 

andra lantbrukare. Nätverk är ett annat bra medel för att utbyta erfarenheter, 

inspirera varandra och göra studiebesök. 
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Krav på Lean-coach  

Lean-coachen ska ha utbildning i Lean och ska 

 prata med lantbrukaren om vad som är drivkraften till förändring och ledar-

skapets betydelse i förändringsprocessen 

 kunna ställa frågor för att få lantbrukare och anställda att själva komma på 

svaren 

 vara ödmjuk inför att förändringsprocessen kan vara jobbig 

 kunna inspirera medarbetarna att använda Lean-principerna i verksamheten. 

Arbetet med coachning måste fortsätta under längre tid än det varit möjligt i detta 

projekt, detta för att efterfråga och inspirera till nya förbättringar och ökad andel 

värdeskapande tid. Att införa Lean effektivt är att bygga kunskap genom att lära  

av andra – att vid några utbildningstillfällen förstå vad Lean är och börja ”få på  

sig slöseriglasögonen”. Erfarenhet från industrin och den fortsatta uppföljningen  

av gårdarna efter projektets slut talar tydligt för att företagen behöver intensiv 

coachning under en längre period. Lämpligen under 18 månader med besök av en 

coach minst en gång i månaden, annars kommer förbättringsarbetet att avstanna. 

Det är viktigt att företaget själv äger sitt Lean-arbete, och därför ska coachen se  

till att bygga kunskap om Lean hos lantbrukare och medarbetarna i företaget. 

Tanken är att företaget ska kunna fortsätta att utveckla sitt Lean-arbete även efter 

det att coachen har lämnat gården.  Efter en längre tids coachning kan Lean-arbetet 

lämpligen upprätthållas genom erfarenhetsutbyte i nätverk och eventuellt enstaka 

besök av en Lean-coach. Hela modellen sammanfattas kort i tabell 5. 
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Tabell 5. Sammanfattning av en modell för hur Lean kan introduceras på gårdsnivå. 

Del i modell Innehåll – kortfattat 

1. Information och 
identifiering av 
processflöden  

Skapa en uppfattning om vad Lean är 

Ge information om vad som kommer hända framöver 

Be företaget identifiera de viktigaste arbetsprocesserna i verk-
samheten. Vad görs varje dag, en gång i veckan och mer sällan? 

Genom diskussion introducera koncept som värdeskapande, 
kundvärde och hur detta relaterar till arbetsrutiner, djurhälsa och 
klimatpåverkan 

2. Värdeflödesanalys  Identifiera aktiviteter inom de olika arbetsprocesserna 

Rita upp värdeflödet 

Identifiera slöserier 

Diskutera hur flödet kan förbättras  

3. Uppföljning av 
värdeflödesanalysen 

Lära ut prioritering av de föreslagna förbättringarna.  

Diskutera kommunikation – Hur kommunicerar man? Hur kan det 
bli bättre? Inspirera att visualisera det som behöver kommuni-
ceras. Gör eventuellt ett första utkast att pröva (whiteboard eller 
blädderblock) 

Diskutera hur förbättringsarbete och uppföljning kan påverka miljö 
och djurhälsa. 

Gå igenom 5S och visualisering, ge exempel. Hur kan det bli 
bättre på gården? 

Hur ska förbättringsförslag hanteras? Skapa ett första system. 

Uppföljning – vet alla vilka målen är? Hur vet jag att jag gör rätt 
saker? Vad behöver vi följa upp och hur kan det visualiseras? 

Att förstå lärprocessen och hur den påverkar acceptansen av  
ett förändringsarbete. 

En aktivitetsplan tas fram gemensamt. Vad ska göras till nästa 
gång? Vem är ansvarig och när det ska vara klart? 

4. Coachning Bör ta vid efter introduktionen för ett långsiktigt resultat 

 

Nyttan med Lean för lantbrukarna i projektet  

Resultat och erfarenheter från projektet presenteras och diskuteras i följande 

avsnitt utifrån några olika utgångspunkter:  

 Exempel på slöserier och dess grundorsaker inom grisproduktion.  

 Förbättringar och ändrade arbetsätt hos lantbrukarna under projektet. 

 Analys av Lean i grisföretagen. 

 Att arbeta klimatsmart. 

 Erfarenheter från projektet att ta med sig i det fortsatta arbetet med Lean-

införande i grisproduktion/lantbruksföretag.  
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Exempel på slöserier inom grisproduktion 

För att ge en bakgrund till de förslag till förbättringsåtgärder som presenteras i 

rapporten, och varför just dessa prioriterats, börjar vi med att beskriva några av de 

slöserier vi sett på gårdarna. Genom att identifiera slöserier i sin verksamhet och 

analysera grundorsakerna kan man lättare göra något åt dem.  

Faktiska observationer från gårdarna ligger till grund för de konkreta slöseri-

exemplen som finns i tabell 6, och där några av de slöserier som identifierades på 

gårdarna visas. Efter tabellen beskrivs några av grundorsakerna till identifierade 

slöserier på gårdarna. För att minimera slöserier är det viktigt att åtgärda grund-

problemen så att man inte åtgärdar falska behov. 

Tabell 6. Olika typer av slöseri exemplifierade för olika processer inom slaktgrisproduktion. 

Arbetsprocess Form av slöseri Typ av slöseri 

Insättning/ 

utslaktning 

Skicka djur vid fel vikt och kvalitet vilket ger: 

prisavdrag 

onödig foderförbrukning 

onödigt arbete 

insättning av nya grisar försenas 

svinn  

överarbete 

lager 

väntan 

Utfodring för mkt foder som ger för feta grisar 

för lite foder som ger sämre tillväxt 

fel foder, se ovan 

svinn 

onödig rörelse 

väntan 

Djurtillsyn halmen slut i mellanlager 

för mycket strö, merarbete 

sjuka djur, behandling 

onödig rörelse 

spill 

kassation 

väntan 

Rengöring Personalen oense om vad som är en ren box, 
vilket leder till merarbete, onödigt smutsiga 
grisar och sämre tillväxt. 

onödig rörelse 

väntan 

Underhåll hämta och leta efter redskap 

trasiga grindar, grisar blandas och börjar slåss 
och ev. skadas 

trasig ventilation, dålig luft, smutsiga boxar 

trasig utgödsling, dålig luft, smutsiga boxar 

trasiga utfodringsventiler, inget eller för mycket 
foder 

onödig rörelse 

kassation 

väntan 

Administration felaktiga fakturor 

krånglig byråkrati 

onödig rörelse 

överarbete 

För att i projektet bättre kunna identifiera slöserier utfördes på en gård vissa 

noteringar av hur lång tid det tog att utföra olika arbetsmoment. Under värdeflödes-

analysen blev det uppenbart att vissa medarbetare upplevde klockningen som 

stressande, trots att det inte utfördes för att kontrollera, utan för att samla data om 

processerna. Vi valde därför att inte klocka de olika arbetsmomenten utan endast 

grovt ange tiden för processernas ledtider (figur 8).  
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Mätningen var enbart ett verktyg för att analysera slöserier och ska inte användas 

till att få personalen att jobba snabbare. En standard brukar vanligtvis specificera 

tiden för arbetet, i vilken ordning momenten utförs samt vilka komponenter som 

ska finnas. Även här bör man kanske undvika att ange hur lång tid ett arbets-

moment får ta såvida det inte finns en efterfrågan från medarbetarna och ett tydligt 

syfte med att inkludera tiden i standardbeskrivningen. Värdet av att klocka de olika 

arbetsmomenten ska inte överdrivas då syftet med värdeflödesanalysen, att nå en 

samsyn kring processerna för att kunna identifiera slöserier och värdeskapande 

arbete, kan nås utan klockningen. Många arbetsuppgifter går in i varandra och kan 

vara svåra att särskilja, men genom att exempelvis jämföra hur lång tid en aktivitet 

tar per stall, kan man lätt överblicka om något stall är besvärligare att arbeta i än de 

andra och vad det i så fall kan bero på och om det kan förbättras med någon form 

av åtgärd. 

I figur 8 framgår t.ex. att tiden för krångel är relativt stor – större än t.ex. djur-

tillsyn. Den visar också att tiden för rengöring/strö är halva arbetstiden. Men 

generellt sett kan det vara svårt att skilja arbetstiden för djurtillsyn från arbetstiden 

för andra sysslor eftersom djurtillsynen ofta underlättas om det sker samtidigt som 

andra sysslor utförs. Medan halmen strös kan man exempelvis studera rörelse-

mönster och aktivitetsgrad hos grisarna. 

 

Figur 8. Andel tid som spenderas på olika aktiviteter en genomsnittsdag, mätt under en 
vecka,  på en stor grisgård. 

Brist på ordning och reda  

Ett närmast klassiskt problem är att verktyg och material inte finns tillgängliga  

där de används, vilket innebär onödiga rörelser. De finns inte heller alltid där de 

förväntas vara, vilket innebär onödiga rörelser och väntan. Just onödig rörelse är  

ett tydligt tecken på att det finns förbättringspotential i hur verktyg och material  

är placerade. Dåligt placerade verktyg kan vara exempel på ett grundproblem.  

Under värdeflödesanalysen ritades förflyttningar av personer, material och 

transporter upp på en översiktskarta över byggnader på området i ett spagetti-

diagram. Verktyget ger underlag till diskussioner kring hur man kan undvika 

onödiga rörelser och transporter – helt enkelt hur man kan jobba smartare (figur 9).  
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Figur 9. Spagettidiagram visar rörelser och transporter. Här illustreras hur en grisskötare 
rört sig under en del av ett arbetspass.  

Bristande kommunikation och ledarskap 

Många lantbruk har gått från enmansföretag till en eller flera anställda där lant-

brukaren ska vara ledare för verksamheten. Lantbrukaren känner sin verksamhet 

och vet hur den ska skötas. Det gäller att även de anställda ska känna delaktighet 

genom att veta hur arbetet påverkar resultatet i verksamheten och kunna påverka 

sin arbetssituation. Ett otydligt ledarskap kan leda till missuppfattningar om vad 

som förväntas av den anställde. Det kan leda till att de anställda gör på sitt eget 

sätt – det finns inga standardiserade arbetsrutiner. Ofta finns inget samarbete, 

eftersom liknande arbetsuppgifter utförs av personal som befinner sig på var sitt 

håll och sällan har möjlighet att sitta ner tillsammans och utbyta erfarenheter. 

Ibland saknas den erfarenhet som behövs för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. 

Morgonmöten med personalen är vanliga, men de som kommer senare får inte all 

information från dessa möten. De anställda vet inte vad som behöver göras under 

dagen. Den här informationsbristen kan t.ex. medföra fel, onödigt arbete/dubbel-

arbete och svårt att ta tillvara goda idéer till förbättringar. Slöserier som alla är 

symptom på grundorsaken – bristande kommunikation. 

Exempel på brister i kommunikationen:  

 Det saknas instruktioner för hur fodret ska justeras om förbrukningen inte följer 

foderkurvan. Detta kan i sin tur innebära att grisarna får för lite mat (mindre till-

växt) eller för mycket mat (spill).  

 Inga instruktioner när material ska beställas – material saknas när det behövs 

eller det beställs för mycket åt gången, och riskerar att förstöras eller bli för-

åldrat om det blir liggande länge. 

 Inga instruktioner för när foder/halm ska hämtas/fyllas på, vilket leder till väntan 

eller onödiga transporter/rörelser. 

 Felaktigt rengjorda boxar, vilket leder till onödig nedsmutsning av grisarna och 

mer jobb med rengöringen. 

 Brist på långsiktig planering vilket innebär att personalen har liten förmåga att 

hantera plötsligt påkomna akuta jobb. Det orsakar stress och sämre kvalitet i 

arbetet. 
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Bristande förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll görs inte i tillräcklig utsträckning på utrustning som är 

kritisk för verksamheten. Bristande förebyggande underhåll är ett annat exempel 

på möjlig grundorsak till flera former av slöseri. När maskiner eller redskap 

havererar medför det slöserier som väntan, spill, onödig rörelse och hälsorisker. 

Exempel på vanliga störningar vi hittade som kan minskas med förebyggande 

underhåll är; krånglande foderventiler, trasig ventilation, trasiga grindar och trasig 

utgödsling (figur 10). 

a)    b)  

c)    d)  

Figur 10. Exempel på vanliga störningar som kan minskas med förebyggande underhåll. 
a) krånglande foderventiler, b) trasig ventilation, c) trasiga grindar, d) trasig utgödsling. 

Förbättringar och ändrade arbetssätt hos lantbrukarna 
under projektet 

Vid ett Lean-införande gäller det att ”skynda långsamt” – det är ett helt nytt sätt 

att jobba. Hos medarbetarna i företagen har det varit med blandade känslor man 

”tagits sig an” Lean – en del har varit väldigt entusiastiska och några har varit lite 

eftertänksamma. Dessa reaktioner är helt naturliga vid förändringar i en verksam-

het, vi är alla olika. Det vi har sett är att företagen efter hand har kommit igång 

mer och mer. Att det går trögt i början behöver inte betyda någonting, det kan visa 

sig vara i den verksamheten det kommer att hända mest i slutänden. 

En sammanställning av förbättringar som har påbörjats, fram till projektets slut, 

beskrivs nedan. 
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Ordning och reda – 5S 

På många av gårdarna fanns behov av städning och bättre ordning och reda på 

många ställen. Det gäller att var sak har sin plats så att man slipper springa och 

leta. Här påbörjades en hel del städarbeten redan dag 1, medan andra standardi-

seringsarbeten behövde lite mer tid att diskuteras igenom innan de kunde genom-

föras. Ett exempel på det är att verktygen hängs upp på verktygstavlor i anslutning 

till där verktygen verkligen används. På en gård framkom ett behov av att hänga 

upp verktygen direkt på vagnen för halm för att snabbt kunna laga trasiga grindar 

som upptäcktes medan man strödde halmen. Detta som ett komplement till övrigt 

schemalagt förebyggande underhåll.  

Visuell kommunikation, ständiga förbättringar och daglig styrning 

Ordning och reda innebär också att få igång arbetet med att standardisera och 

visualisera instruktioner och arbetsrutiner. Att visualisera information är ett 

effektivt sätt att snabbt skapa klarhet och det finns några exempel på visualisering 

som användes på gårdarna redan innan Lean-införandet. Figur 11 visar exempel 

på gemensamma arbetsrutiner att färga grisar som står på tur att skickas till slakt 

eller som står under behandling. Men vilket sätt att visualisera på är effektivast? 

Om man ska jobba med ständiga förbättringar inom en verksamhet måste det till 

en standard med instruktioner för hur arbetet ska skötas. Alla medarbetare har 

sedan möjlighet att komma på ett sätt att förbättra instruktionerna genom att 

komma med förbättringsförslag som sedan diskuteras gemensamt. Visualiseringen 

görs med färger eller bilder, ibland i kombination med text. 

 

a)    b)  

Figur 11. Visualisering av djur som är färdiga för slakt a) eller under behandling b).  

Att skapa gemensamma arbetsrutiner och att införa instruktioner är inte självklart 

i något företag och speciellt inte där arbetet till största delen sker självständigt. 

Ofta finns ett motstånd i början, men när medarbetarna förstår styrkan i att arbeta 

tillsammans och när de ser att förbättringarna påverkar både deras arbetssituation 

och resultatet i verksamheten till det bättre sker förändringarna snabbt. Här har 

företagen bara påbörjat arbetet.  

Företagen har fått igång ett första visuellt system för förbättringsverksamheten där 

alla kan komma med förslag på förbättringar som listas upp. Det arbetet startades 

redan dag 1 under värdeflödesanalysen. Till vänster i figur 12 visas ett första utkast 

för att enkelt komma igång med förbättringsarbetet. Tavlorna är ett bra sätt att starta 

på och de flesta kommer sedan fram till ett eget sätt att jobba. Tavlorna förfinas 

efterhand som behoven uppkommer. Om listan med idéer blir lång måste en priori-

tering göras. Till höger i figur 12 visas en enkel prioriteringsmatris där man sätter 
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insatsen i form av tid eller pengar i förhållande till nyttan. En rekommendation är 

att ha ca fem projekt rullande i taget. De fem förbättringsprojekt som valts sätts upp 

på en lista. Här förs också in vem som är ansvarig och när projektet ska vara klart 

(figur 13). 

 

Figur 12. Vänster: Förbättringsförslag från personalen listas upp. Höger: Prioriteringsmatris 
med Nytta/Insats-diagram.  

 

Figur 13. Prioriterade förbättringsförslag med ansvarig person för genomförandet och 
tidplan. 

Visuell kommunikation är en central del inom Lean. Medarbetarna jobbar mycket 

självtändigt i företagen och träffas inte så ofta. Behovet av en enkel och tydlig 

kommunikation och daglig styrning är därför central. I figur 14 visas ett exempel 

på hur arbetet med ständiga förbättringar kan visualiseras. En whiteboard används 

för att visuellt informera om vad som gjorts eller inte gjorts, planering, om något 

gått sönder, vad som behöver åtgärdas etc. På en gård har man tagit fram arbets-

rutinbeskrivningar för helg och vardag för att alla ska veta vad som ingår i det 

normala arbetet. Extra arbetsuppgifter som kommer från lantbrukaren skrivs upp 
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på en tavla så att personalen får en chans att planera in dem i sitt arbetsschema när 

det passar. Detta ska lösa osäkerheten kring roll och ansvarsfördelning.  

Figur 14. Exempel på hur en förbättringstavla, inklusive måluppföljning med nyckeltal, 
som visualiserar företagets arbete med ständiga förbättringar kan se ut. Exemplet visar 
andel grisar inom bäst betalningsintervall och kg foder/kg gris, ett nyckeltal som är viktigt 
för verksamheten.  

Visuell kommunikation kan också användas för uppföljning av något i verksam-

heten som inte fungerar som det ska och där det behövs analys och uppföljning 

under längre tid. Figur 15 visar exempel på fiskbensdiagram som användes för att 

analysera grundorsaken till problem med utfordringen.  

 

 

Figur 15. Exempel på användning av fiskbensdiagram för att hitta grundorsaken till att 
inte utfordringen fungerar tillfredsställande. 
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Ett annat exempel på visuell kommunikation från en av gårdarna är att man följer 

upp hur renheten i stallarna är, samtidigt som man följer hur djurhälsan ser ut.  

Det finns stora variationer mellan stallarna, och de vill se om det finns ett mönster 

som kopplar renhet i stallarna till djurhälsan. Figur 16 visar hur man på gården 

standardiserat bedömningen av renhet och andelen behandlingar på en skala från 

1-3 för att kunna analysera eventuella samband. 

 

Figur 16. Tavlor med sammanställning av data för analys av samband mellan renhet i 
stallarna och djurhälsa. 

Förebyggande underhåll 

Vid värdeflödesanalysen diskuterades mycket kring förekomst/avsaknad av 

förebyggande underhåll på viktig utrustning. Brister fanns på samtliga företag, 

även på vitala delar som utrustning för utfordring och utgödsling. Alla företag 

insåg konsekvenserna och vilket slöseri som uppstår om utrustningen går sönder, 

och därmed vikten av att jobba förebyggande. Arbete att få till bättre struktur och 

planering för förebyggande underhåll har startats upp.  

Effektivare flöde 

Nedan (figur 17) visas ett exempel från en av gårdarna på ett förbättringsarbete 

som bidragit till ett bättre och snabbare flöde vid tömning av grisstall. Gården 

ändrade rutinerna vid tömning av stallen. Genom att minska tiden som stallet  

står tomt på ett säkert sätt kan de sätta in nästa omgång grisar snabbare, vilket  

för varje omgång ger några extra dagar med grisar i stallet. Totalt sett på året får 

stallet högre beläggning, vilket ger betydligt ökade intäkter. Detta är ett tydligt 

exempel på hur en snäv definition på vad som är värdeskapande ökar kreativiteten 

i företagandet. Genom att minska tomtiden går man emot vad specialistrådgiv-

ningen rekommenderar och då gäller det att man vet vad man gör och att föränd-

ringen följs upp på ett bra sätt för att säkerställa att den nya förbättringen inte blir 

en försämring för någon annan process eller att systemet blir för känsligt. I det här 

fallet investerades i ny utrustning för att kunna hantera underhåll och desinficer-

ing på kortare tid men med bibehållet lågt smittryck.  
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Figur 17. Exempel på förbättringsarbete med ändrade rutinerna vid tömning av stallen. 
Genom att minska tiden som stallet står tomt kan nästa omgång grisar sättas in 
snabbare, vilket totalt sett på året ger högre beläggning och betydligt ökade intäkter. 

Analys av Lean i lantbruksföretagen  

Lean-principer 

Ett av syftena i projektet är att visa på möjligheter till förbättrad produktivitet 

genom att introducera Lean anpassat till svensk grisproduktion på gårdsnivå. 

Utifrån de 14 principer som Liker (2004) med flera anser ligger till grund för 

Toyotas framgångar, och som presenterades i avsnittet Lean – En kort introduktion, 

har en analys gjorts här för att visa hur dessa principer kan tillämpas på grisföretag. 

Att ett exempel presenteras under en princip innebär inte att den inte faller under 

flera principer.  

Filosofi (Princip 1) 

När det gäller Leans grundläggande filosofi, att basera besluten på långsiktigt 

tänkande, visade det sig att lantbrukarna har ett långsiktigt perspektiv på sitt före-

tags roll i samhället. Alla har en känsla av att företaget ska utvecklas och finnas 

kvar tills nästa generation eller någon utifrån vill ta över gården. En engagerad 

ledning är en förutsättning för ett långsiktigt förbättringsarbete (men inte en garanti 

för det) och det är något som de deltagande gårdar har. Ett av de tre grisföretagen 

har planer på att expandera sin slaktgrisproduktion och ett annat har planer på att 

utveckla företagets sidoverksamhet. Det tredje företaget planerar att i den närmsta 

framtiden behålla sin nuvarande storlek. Ett långsiktigt perspektiv kan innebära att 

man utvecklar sidoverksamhet i verksamheten som t.ex. produktion av vindenergi 

eller biogas. Ingen av företagarna funderar över hur de på lång sikt kan öka värdet 

på sin produkt, t.ex. genom att skapa ett eget varumärke. 

Däremot, när det gäller målbilder, så saknade två av de tre företagen en tydligt 

kommunicerad vision eller målsättning. De hade inte heller arbetat igenom före-

tagets grundvärderingar, vilket kan vara viktigt när det gäller att skapa en bild av 

företaget utåt för att kunna attrahera bra personal. Det är ett välkänt problem inom 

lantbruket med svårigheten att attrahera och behålla arbetskraften, vilket tvingar 

fram ett långsiktigt förhållningssätt gentemot personal med bra arbetsmiljö. I alla 

företag bedöms personalomsättningen vara normal. 
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Processer (Princip 2-8) 

Att tänka på sin produktion i form av processer och aktiviteter är för de flesta 

inom lantbruket något nytt och ovant. Lantbruksanställda har oftast en vag bild 

 av att man är del i en värdekedja, och att det i slutänden finns en kund som ställer 

olika typer av krav. Man har en otydlig bild av kundbegreppet, både vad det gäller 

interna och externa kunder. Utjämning av förbrukning och flöden handlar om att 

utjämna arbetet på gården mellan varandra och över tiden. Här finns begränsade 

möjligheter att påverka eftersom grisarna växer som de gör och behöver sin mat 

på bestämda tider. Men stabilitet är något man efterstävar, även om det inte finns 

något strukturerat sätt att förbättra stabiliteten på.  

Djurproduktion är i dagsläget ett tryckande system eftersom man hela tiden 

eftersträvar en hög beläggning i stallen för att uppnå hög lönsamhet. Om kundens 

(kedjans) förbrukningstakt är en annan slår det inte per automatik igenom i före-

tagens produktionstakt, vilket visar sig i de prissvängningar vi sett de senaste åren. 

Att, som Lean eftersträvar, arbeta med dragande system (tabell 2) där produktionen 

sker först när beställningen kommer är inte helt enkelt att genomföra, men en ökad 

kommunikation mellan aktörerna i kedjan ger möjligheter till ett bättre flöde av 

produkter samt produkter med den kvalitet kunder och konsumenter önskar. 

Planering av arbetsuppgifter tillsammans med en effektiv arbetsfördelning och före-

byggande underhåll göra det lättare att jämna ut eventuella toppar i arbetsbelastning 

som kan uppkomma p.g.a. oförutsatta händelser. Här finns det stor förbättrings-

potential att arbeta mer strukturerat med dessa frågor. 

Att stoppa processerna handlar om att avbryta vid avvikelser, rätta till felet och 

analysera vad som är grundorsaken, för att förhindra att det inträffar igen. När det 

gäller djuren anser man att avvikelser ska åtgärdas så fort de upptäcks (t.ex. sätta in 

behandling av konstaterad sjukdom). Att agera snabbt vid en konstaterad sjukdom  

är ju i grunden bra, men att inte betrakta sjukdomstillfällen som en avvikelse innebär 

att man inte tar tillvara på det lärande som uppkommer när något går fel. Då ägnar 

man sig heller inte åt att reflektera över grundorsakerna till att problemet uppkom.  

I praktiken är det ganska enkelt att följa upp djurhälsan eller medicinförbrukningen 

genom att sammanställa det som ett nyckeltal på Lean-tavlan. Det är inte frågan  

om att låta processen stanna av tills problemet är löst, utan det handlar snarare om  

att hantera avvikelserna på ett sätt som främjar lärande och leder till att problemen 

löses från grunden. Under projektets gång har faktiskt en gård infört den här typen  

av avvikelserapportering, vilket framgår i figur 16. 

Den repetitiva naturen i arbetsuppgifterna inom grisproduktion möjliggör ett stand-

ardiserat arbete i de flesta processer. Standardisering av arbetet är däremot inte sär-

skilt långt driven i verksamheten. I den mån standarder finns handlar det oftast om 

arbetsrutinbeskrivningar. Trots att företagen inte har någon vana att arbeta struktu-

rerat med förbättringsrutiner ser man stora möjligheter att förbättra sin prestation 

genom ett standardiserat arbetsätt. Ett exempel på vad som skulle kunna standardi-

seras är bedömningen av foderrester i fodertråget för att justera fodergivan efter 

förbrukning. Figur 18-20 visar hur mycket foderrester som fanns i fodertrågen efter 

ett utfodringstillfälle och vilken justering i fodergivan som det medförde baserat på 

en persons ögonmått. Bilderna indikerar att en person kan hålla en rätt jämn bedöm-

ningsnivå med hjälp av ögonmått, men hur säkerställer man en likartad bedömning 

från olika personer? Eller vad händer om den person som utför foderjusteringen blir 

sjuk? Här skulle man exempelvis kunna standardisera tidpunkt efter utfodring som 
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foderbedömningen ska göras, vilka foderrester som genererar vilken justering vid en 

bestämd ålder på djuren samt hur man minimerar risken att ge för lite foder vid olika 

åldrar. En sådan standard är också lämplig att stämma av med specialistrådgivningen 

före införandet.  

Det finns en stor förståelse för att ett standardiserat arbetssätt i grunden är något bra 

och skulle leda till stabilitet och t.o.m. en högre produktivitet. Det finns också en 

förståelse för att medarbetarna ska ”äga” sina standarder och vara med och utveckla 

dem. Trots det finns en utbredd försiktighet när det kommer till att styra och följa 

upp hur de anställda utför sitt jobb. Det är i grunden positivt att ett företag visar för-

troende för de anställdas kompetens att utföra sitt jobb, men samtidigt får man inte 

som arbetsgivare vara rädd för att ställa krav. På en gård efterfrågar de anställda 

skriftliga arbetsrutinbeskrivningar för att få en tydlighet i ansvarsfördelning och vad 

som förväntas av dem. Det är tydligt att projektet har gett lantbrukarna mod att börja 

tala om och efterfråga ett standardiserat arbetssätt. 

 

a)    b)  

Figur 18. a) Data för foderjustering. Fodermängderna justeras upp eller ner genom 
skötarens bedömning av faktisk foderåtgång. b) Resterna i box 147 leder till beslut att 
minska fodertillgången med 30 % till nästa utfodring. 

 

a)    b)  

Figur 19. a) Resterna i box 148 medför en foderminskning med 40 %, medan resterna i b) 
box 150 medför en neddragning med 50 %. 
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a)    b)  

Figur 20. Utifrån foderresterna i box 149 (a) och 151 (b) justeras fodermängden för nästa 
utfodring ner med 10 %. 

Visuell styrning är viktigt för en ökad tydlighet och där har vi i tidigare avsnitt 

visat exempel på hur man med hjälp av planeringsmöten framför en whiteboard 

enkelt kan följa företagets utveckling. Att även göra återkopplingen visuell gene-

rerar reflektion och ett lärande. I Lean-företag kan detta ske genom att arbete 

startas för att samla in och analysera data eller genom att föra upp nyckeltal från 

produktionen på whiteboardtavlor. Samtidigt medger alla företag att deras sätt  

att hantera informationen är bristfällig, och efterfrågar hjälp att få struktur på 

informationshanteringen i företaget. Att tillämpa principen om visuell styrning 

skulle hjälpa företagen att snabba på återkopplingen av en insats i produktionen.  

Dags- och veckounderhåll sköts i huvudsak av de som arbetar i stallen, medan  

det större underhållsarbetet ofta sker i samband med tömning och utförs av någon 

annan. Det underhållsarbetet är främst inriktat på att laga utrustning som redan 

gått sönder, som att laga grindar och smörjning av maskiner, inte så mycket av 

förebyggande underhåll. Det kan innebära att personal får avbryta sitt arbete och 

laga eller tillkalla hjälp när utrustning gått sönder. I värsta fall kan det innebära  

att grisarna inte får sitt foder, eftersom foderventilerna byts när de blir trasiga. 

Lösningen kan t.ex. vara en visuell uppföljning av att smörjningarna blivit gjorda  

och kalendrar när arbetet ska utföras. Det krävs också ett system med rutiner hos 

stallpersonal och ”underhållspersonal för att ” kommunicera felaktigheter och det 

som åtgärdats. Det är viktigt att detta arbete löper problemfritt då det ofta är ont 

om tid. Man skulle kunna tänka sig att standardisera underhållsarbetet genom att 

stallpersonalen kryssar i en lista med de vanligast förekommande felen så fort de 

upptäcks. Det skulle underlätta för den personal som sköter underhållet så att de  

i god tid kan köpa in eventuella reservdelar samt minskar risken att något under-

hållsarbete glöms bort eller inte upptäcks.  

Andra exempel på visuell styrning som vi också talat om tidigare är färgmärkning  

av grisar som ska till slakt eller står under behandling. Men visuell styrning skulle 

kunna användas mycket mer än vad som görs idag. En ökad standardisering kopplad 

till visuell styrning ger både en ökad förståelse för hur arbetet ska utföras samtidigt 

som det ger bättre utvecklingsmöjligheter att förbättra de standarder som sätts. Om 

möjligheten att arbetet utförs enligt standard ökar, blir det betydligt lättare att följa 

upp hur ändrade arbetsrutiner faktiskt påverkar verksamheten. Exempelvis kan en 

bild på vad som betraktas som en ren box skapa en standard kring hur boxarna ska 

rengöras på bästa sätt för att generera så rena grisar som möjligt (figur 21). 
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Figur 21. Hur boxarna ska skrapas för att generera renast grisar är en uppgift som skulle 
kunna standardiseras. Vilket sätt att skrapa ökar chansen att grisarna enbart gödslar i 
spalten istället för i boxen? Här kan ett foto vara till stor hjälp att förklara vad som gäller. 

Att bara använda väl utprövad teknik är ett måste i grisbranschen där lönsamheten 

är låg. Alla investeringsbeslut utreds noga innan de genomförs. Att exempelvis 

börja använda handdatorer är ingenting man gör utan att först noga överväga alla 

för- och nackdelar. 

Människor (Princip 9-11) 

Gårdarna har olika rutiner för information och möten. Mycket av kommunikationen 

sker i flykten, när man springer på varandra i stallet eller via mobiltelefon. En av  

de tre gårdarna hade regelbundna veckovisa möten då hela arbetsstyrkan träffas  

och går igenom hur nyckeltalen utvecklas, samt dagliga morgonmöten med de  

som kan vara med. Varje individ ansvarar själv för att planera sin arbetsdag, vilket 

får medarbetarna att känna att de utvecklas. Företaget skickade månadsvis ut ett 

nyhetsbrev till de anställda med information om nyheter, övergripande resultat  

och utmaningar för företaget. De två andra gårdarna har regelbundna, om än inte 

formaliserade, möten då man äter frukost/fikar tillsammans. En stor brist där var att 

företagets mål och vision så gott som aldrig kommuniceras till medarbetarna. För 

att förbättra kommunikationen kan korta tavelmöten vara en lösning (både dagliga 

och veckovisa). Problemlösning bör inte ske vid de korta tavelmötena, utan de bör 

ske vid planerade möten där några får ansvar att ta fram t.ex. underlag eller förslag.  

Inget av företagen har någon plan för att utveckla kompetensen hos de anställda, 

utan det inskränker sig till kurser för enstaka medarbetare. Som nyanställd får 

man lära sig hur arbetet utförs i sitt ansvarsområde, men det saknas förståelse för 

sammanhang (att man är en del i en värdekedja) och insikt om vad som är viktigt 

med avseende på kvalitet och säkerhet etc. Inom Lean finns en bärande tanke att 

man i grupp löser gemensamma problem. Arbetsrotation leder till att skapa ett 

gemensamt kunnande och ger ökad flexibilitet i företaget. Personalen har i stort 

sett bara kompetens att utföra arbete inom sitt ansvarsområde, med undantag för 

lantbrukaren som kan hjälpa till där det behövs.  
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I företagen finns oftast inte tillräckligt medvetande om möjliga skade- och hälso-

risker. Arbetsrutiner och tydlig styrning saknas för att förhindra arbetsskador. Att 

sörja för en god arbetsmiljö är ett bra sätt att både minska slöseri och attrahera och 

behålla arbetskraft (figur 22). 

  

Figur 22. Att sörja för en god arbetsmiljö är ett sätt att minska slöseri. Hur ser säkerhets-
kulturen ut på gården? Används exempelvis skyddshjälpmedel som hörselskydd och 
ansiktsmask när de behövs? Vilka risker utsätter sig personalen för? 

Att bygga goda relationer till partners och leverantörer är inget som sker struktu-

rerat och bland annat kommunikationen skulle kunna förbättras. I värdeflödes-

analysen sattes gårdens produktion i relation till leverantörer och kunder (figur 23). 

Den kommunikation som sker mellan lantbrukare och slakteri är sparsam, främst 

vid årliga förhandlingar. All kommunikation vid exempelvis utslaktning sker 

istället med transportören som spelar en nyckelroll i kommunikationen mellan 

lantbrukare och slakteri. 

 

Figur 23. Exempel på hur värdeflödesanalysen kan se ut i praktiken när den utförs på 

gården. Gårdens produktion sätts in i ett sammanhang med leverantörer och kunder. 
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Problemlösning (Princip 12-14) 

Den samlade bilden är att företagskulturen på lantbruksföretagen oftast är sådan 

att den inte prioriterar reflektion och lärande, varken på individ- eller organisa-

torisk nivå. Det finns naturligtvis ett lärande i dessa företag men inga aktiviteter 

för att stimulera till det. Det är inte bara ett slöseri i form av outnyttjad kreativitet 

utan innebär också en begränsad möjlighet för medarbetarna att ha kontroll över 

sin arbetssituation. I några företag verkar det finnas brister i öppenhet där med-

arbetarna inte ges tillfälle att uttrycka sina synpunkter eller förslag, vilket har varit 

en källa till konflikter. Trots att man på arbetsplatsen säger sig ha ”högt i tak” 

verkar det finnas ett gap mellan denna värdering och hur man faktiskt agerar på 

arbetsplatsen.  

Industrins problem med en avgränsning mellan chefstjänstemän respektive 

operatörer existerar oftast inte inom lantbruksföretag, där lantbrukarna oftast är 

delaktiga i arbetet på gården. Det innebär att lantbrukaren förstår verksamheten 

väl, men därmed är det inte självklart att han har insikt i hur väl medarbetarna 

förstår sina arbetsuppgifter. 

Samtidigt finns ett stort behov att arbeta strukturerat med förbättringar. Många 

anställda går och bär på utmärkta idéer till förbättringar som troligen inte kommer 

att realiseras för att det inte efterfrågas, ingen lyssnar eller att det saknas system 

för att ta hand om förslagen. Att ständigt påtala ett problem som inte blir åtgärdat 

kan skapa frustration och leda till att engagemanget hos de anställda tynar bort. 

Även om lantbrukarna uttrycker att man arbetar med förbättringar i företaget finns 

det mycket att göra för att skapa en stark kultur och system där ständiga förbätt-

ringar är en prioriterad arbetsuppgift. Företagen skulle vinna mycket på att avsätta 

tid till möten där man diskuterar och gemensamt förstår problem.  Hanteringen av 

förbättringsförslag från medarbetarna verkar gå på sparlåga i alla tre fallföretag. 

Lantbrukarna behöver också vänja sig vid den nya situationen att medarbetarna 

kommer med förslag på förbättringar och ge konstruktiv kritik på både bra och 

mindre bra förslag.  

Att arbeta klimatsmart 

Många åtgärder som kan göras på gårdarna för att öka effektiviteten och produktiv-

iteten i syfte att få bättre ekonomi medför även minskad miljöpåverkan. Genom  

att inkludera negativ miljöpåverkan som ett slöseri kan systematiskt miljöarbete 

utföras parallellt och i samverkan med övrigt förbättringsarbete på gården, vilket 

minskar risken att eventuella förbättringar leder till suboptimerad miljöpåverkan. 

Det behöver inte kosta pengar att tänka miljövänligt, utan det finns faktiskt pengar 

att tjäna.  

I denna studie har vi fokuserat på ett miljöområde, nämligen grisproduktionens 

klimatpåverkan. Klimatfrågan är en aktuell miljöfråga, och det finns starka 

kopplingar mellan förbättrad effektivitet/produktivitet och minskad klimat-

påverkan i grisproduktionen. Syftet med den ganska detaljerade genomgången 

nedan är att skapa en generell förståelse kring vad som bidrar till klimatpåverkan 

och varför och hur man kan förändra till det bättre. Vi har dock inte gjort några 

specifika beräkningar av gårdarnas växthusgasutsläpp utan sammanställt råd och 

viktiga frågor att arbeta med för att minska klimatavtrycket. Information har 

hämtats från tidigare studier, bl.a. inom Klimatcertifieringssystemet för mat och 

HS Hallands projekt om jordbrukets klimatpåverkan (Klimatcertifiering för mat, 
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2011; Hushållningssällskapet Halland, 2011). Det kan även vara lämpligt att råd-

fråga specialistrådgivningen om man är osäker på vilken inverkan ett förändrat 

arbetssätt kan få på växthusgasutsläppen. 

Jordbrukets klimatpåverkan 

I samhället i stort står energianvändningen, och då framförallt koldioxid från 

fossila bränslen, för en mycket stor andel av växthusgasutsläppen. Men när det 

gäller jordbruket är bilden en annan. Det handlar dels om fler växthusgaser, 

nämligen lustgas och metan, och dels om andra utsläppskällor. En stor del av 

jordbrukets utsläpp av växthusgaser uppstår i olika biologiska processer, utsläpp 

kopplade till energianvändningen spelar ofta en mindre roll.  

De tre växthusgaser koldioxid, metan och lustgas har olika stor potentiell påverk-

an på klimatet. För att kunna jämföra och summera utsläpp av olika växthusgaser 

räknas utsläppen om och anges som kg eller ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). 

Detta mått anger antalet kg koldioxid som skulle ge samma potentiella klimatpå-

verkan som ett kg av en annan växthusgas. Metan är 25 gånger starkare växthus-

gas än koldioxid i ett hundraårsperspektiv, och ett kg metan motsvarar då 25 kg 

CO2-ekv. Lustgas är en ännu kraftigare växthusgas, och ett kg lustgas motsvarar 

298 kg CO2-ekv (IPCC, 2007).  

Metan bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri 

miljö. Nästan alla utsläpp av metan från jordbruket kan kopplas till djurhållning-

en, och mest metan bildas i djurens fodersmältning och stallgödsellager. Metan-

produktionen från djurens fodersmältning varierar dock mellan djurslag beroende 

på hur deras fodersmältningssystem är uppbyggt. Grisarna får den mesta av sin 

energi via enzymatisk spjälkning av fodret, och metanavgången från grisarnas 

fodersmältning är därför låg.  

Metan bildas även i gödsellager, och då framförallt i flytgödsel som i princip är 

syrefri. Metanavgången är högre från svinflytgödsel än nötflytgödsel eftersom 

svingödseln innehåller mer lättnedbrytbart organiskt material än vad nötgödseln 

gör. De metanbildande mikroorganismerna gynnas av höga temperaturer, så 

därför är det en klimatfördel om temperaturen är låg i gödsellagret.  

Lustgas är en kväveförening, och lustgas kan bildas av mikroorganismer där det 

finns andra kväveföreningar som t.ex. ammoniak och nitrat. De mesta lustgasut-

släppen som sker på en gård härrör från marken, men det bildas även lustgas i stall-

gödsellagren. Lustgas bildas både i nitrifikations- och i denitrifikationsprocessen. 

Vid nitrifikation omvandlas ammonium till nitrat. Det är en syrekrävande process. 

Om det uppstår syrebrist hämmas nitrifikationen och det finns då risk för att lustgas 

bildas och avgår. Denitrifikation innebär att nitrat omvandlas till olika gasformiga 

kväveföreningar. Denitrifikationen sker i flera steg där lustgas är ett av mellan-

stegen och kvävgas är slutprodukten. Denitrifikation sker vid syrebrist när mikro-

organismerna använder nitrat istället för syre för sin andning. Om det inte är helt 

syrefritt ökar risken att processen inte går hela vägen till kvävgas, och att det kan 

ske utsläpp av lustgas. Risken för lustgasavgång ökar om det finns mycket växt-

tillgängligt kväve och lättomsättbart organiskt material (t.ex. från skörderester) i 

marken samt syretillgången är dålig.  

Det bildas även lustgas i stallgödsellager. Risken för lustgasavgång ökar om det 

både finns syrerika och syrefria zoner i gödseln, vilket det bl.a. kan finnas i fast-

gödsel och i svämtäcket på flytgödsel.  
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Man pratar även om indirekta lustgasemissioner vilka utgörs av lustgas som bildas 

när ammoniak och nitrat som förlorats från jordbruket omsätts i andra delar av 

ekosystemet. De mesta ammoniakförlusterna sker i stall, stallgödsellager och vid 

spridning av stallgödsel. Arbete för att hålla nere ammoniak- och nitratförlusterna 

är därmed även positivt ur klimatsynpunkt. 

Jordbruksmarken innehåller ett stort kolförråd i form av mull. Om mullhalten ökar 

innebär det att koldioxid från atmosfären binds in i marken, vilket är positivt ur 

klimatsynpunkt. Bortodling av mull innebär däremot ett nettotillskott av koldioxid 

till atomsfären. Marken tillförs stora mängder kol via skörderester, rötter, stall-

gödsel och andra organiska gödselmedel, men det sker samtidigt en nedbrytning 

av organiskt material i marken. Mullhalten i mineraljordar påverkas av en rad 

faktorer såsom jordbearbetning, klimat, gröda och tillförsel/bortförsel av organiskt 

material. Kolinlagringen gynnas av stor tillförsel av organiskt material, t.ex. via 

stallgödsel och skörderester, och om nedbrytningen av organiskt material är låg, 

t.ex. till följd av kallt klimat. Å andra sidan kan omfattande jordbearbetning och 

bortförsel av skörderester bidra till minskad mullhalt på mineraljordar. Från mull-

jordar (> 20 % mullhalt) kan stora mängder koldioxid avgå. Dessa jordar innehåll-

er mycket organiskt material och när de dränerats ökar syretillgången i marken 

vilket gynnar nedbrytningen av mullen och därmed koldioxidavgången.  

På senare år har effekter av förändrad markanvändning börjat diskuteras allt mer 

eftersom det kan leda till mycket stora växthusgasutsläpp. Detta gäller speciellt 

när regnskog, som har mycket stora mängder kol bundet i biomassa, bränns eller 

huggs ner för att bereda plats för åker- eller betesmark. Sådana förändringar drivs 

till stor del av ökad efterfrågan på foder och livsmedel så som soja och oljepalm, 

och dessa produkter bör då bära utsläppen som den förändrade markanvändningen 

leder till. Än så länge har effekter av förändrad markanvändning sällan tagits med 

fullt ut när klimatavtrycket beräknats för importerat foder. Mängden kol som fri-

görs per hektar varierar mycket beroende på marktyp och ursprunglig vegetation, 

och man har inte varit eniga om avskrivningstiden för utsläppen.  

Utöver de växthusgasutsläpp från biologiska processer som beskrivits ovan sker 

det även växthusgasutsläpp från produktion och användning av insatsvaror, 

framförallt energi, mineralgödsel och inköpt foder. Användning av fossil energi 

ger framförallt utsläpp av koldioxid. När det gäller mineralgödsel är det i första 

hand produktionen av kvävegödsel som ger höga utsläpp av koldioxid och lustgas. 

Koldioxiden kommer från användning av fossila bränslen, framförallt naturgas, 

medan lustgasen bildas när ammoniak oxideras till salpetersyra. Med modern 

reningsteknik kan lustgasutsläppen reduceras avsevärt.   

Grisproduktionens klimatpåverkan 

Grisproduktionens klimatpåverkan kan till största delen kopplas till produktionen 

av eget och inköpt foder, dels utsläpp från produktion och användning av insats-

varor i växtodlingen (framförallt mineralgödselkväve, diesel och eldningsolja för 

torkning) och dels lustgasavgång från mark. Utsläpp av metan och lustgas från 

lagring och spridning av stallgödsel är en annan viktig post (Cederberg m.fl., 2009). 

Energianvändningen inomgårds kan också ha betydelse, speciellt om olja används 

för uppvärmning i smågrisstall. 
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I figur 24 redovisas ett exempel på hur växthusgasutsläppen fördelas på en gris-

gård med både smågris- och slaktgrisproduktion (Berglund m.fl., 2009). Det är  

en rätt typisk fördelning för en grisgård med mycket höga växthusgasutsläpp  

från lagring av stallgödsel i förhållande till metanavgång från grisarnas foder-

smältning. Det inköpta fodrets andel av de totala utsläppen varierar mellan gårdar 

beroende på vilka och hur mycket foder som köps in. En hög andel eget foder kan 

dock dra upp utsläppen från den egna växtodlingen, dels som lustgas från mark 

och dels kopplat till användning av insatsvaror. 

 

Figur 24. Klimatavtryck beräknat för gård med både suggor (från suggpol) och slaktsvins-
produktion, även viss avsalu av grödor. Resultaten presenteras som % av gårdens totala 
växthusgasutsläpp (Berglund m.fl., 2009).  

Minska grisproduktionens klimatpåverkan 

I en tidigare litteratursammanställning av livscykelanalyser av grisproduktion  

drogs slutsatsen att hög kväveeffektivitet är viktig för att hålla nere klimatavtrycket 

per kg griskött (Sonesson m.fl., 2009). Med hög kväveeffektivitet avses att en stor 

andel av kvävet som går in i foder- och grisproduktionen hamnar i köttet. Kvävet 

har på flera sätt stor inverkan på grisproduktionens klimatavtryck. Kvävet står för 

en stor del av fodrets klimatavtryck, dels kopplat till produktionen av mineral-

gödselkväve som ger höga växthusgasutsläpp och dels beroende på att lustgas 

bildas när kväve omsätts i marken. Lågt kväveutnyttjande i djuret medför dessutom 

att en större andel av kvävet hamnar i stallgödseln istället för i köttet, vilket ökar 

risken för lustgasavgång från stallgödseln.   

Det är även viktigt med högt foderutnyttjande, både uttryck som MJ per kg till-

växt och MJ per kg kött, dvs. även med hänsyn tagen till slaktutbytet (Sonesson 

m.fl., 2009). Hög och jämn produktion i förhållande till de resurser som används 

är fördelaktigt. Det behöver alltså inte vara bra att ha så hög tillväxt som möjligt 

på grisarna om det gjorts på bekostad av hög foderförbrukning per kg tillväxt och 

med stor andel proteinfoder.  
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Det är även viktigt att se på vilka fodermedel som används eftersom klimatavtrycket 

varierar stort mellan olika fodermedel. Växthusgasutsläppen från produktion av 

många proteinfoder, t.ex. soja, är relativt höga, speciellt om man tar hänsyn till  

de stora växthusgasutsläppen som sker vid avskogning för att få odlingsmark.  

Å andra sidan är klimatavtrycket för rest- och biprodukter, t.ex. vassle, lågt per kg 

foder. Hög andel lokalodlat foder, och då gärna foder som odlats i samverkan med  

en närliggande växtodlingsgård är fördelaktigt. De stora miljöfördelarna med denna 

form av samverkan uppstår om växtodlingsgården tar emot stallgödsel, vilket för-

bättrar förutsättningarna för effektivt utnyttjande av stallgödseln.  

Ur klimatsynpunkt är det även bra med god djurhälsa och många avvanda små-

grisar per sugga. Friska djur växer bra och kan utnyttja fodret bra. Låg dödlighet 

ger mer produkter ut från gården till mindre insatser. Många avvanda smågrisar 

per sugga innebär att varje slaktsvin får bära en mindre andel av de 

växthusgasutsläppen som kan kopplas till suggan.     

Checklistor för att minska grisproduktionens klimatpåverkan 

Nedan ges en sammanställning på frågor och checklistor som kan användas för  

att identifiera klimatåtgärder och minska grisproduktionens klimatavtryck. Målet 

med frågorna är att identifiera viktiga parametrar för att minska klimatpåverkan 

på den enskilda gården. En stor del av åtgärderna handlar om att arbeta för för-

bättrad effektivitet och produktivitet. Frågorna bygger vidare på och utvecklar 

underlaget som presenterats ovan. Text i kursiv stil indikerar kommentar till 

frågan. 

Kväveutnyttjandet 

Stallgödsel 

Ur klimatsynpunkt är det fördelaktigt att minimera kväveförlusterna i stall, lager 

och vid spridning eftersom de orsakar direkt och indirekt lustgasavgång samt att 

utnyttja växtnäringen i stallgödseln väl i växtodlingen för att minska behovet av 

insatsvaror. Därför är det en fördel om stallgödseln ses som en resurs i växtodlingen 

och inte som ett kvittblivningsproblem. 

 Analyseras stallgödselns växtnäringsinnehåll (gäller flytgödsel och urin)? När 

och hur? Kväveinnehållet i stallgödseln varierar stort mellan gårdar och år. 

Analyser är nödvändiga för att få trovärdiga uppgifter om det faktiska kväve-

innehållet i stallgödseln. Sådana uppgifter behövs för att kunna beräkna 

kvävetillförseln via stallgödsel i växtodlingen.  

 Finns tillräcklig lagringskapacitet? Brist på lagringskapacitet kan bidra till 

mindre optimalt utnyttjande av stallgödseln, t.ex. om brunnarna måste tömmas 

helt på hösten för att klara lagringsbehovet under vintern.  

 Hur sker täckningen av gödselbehållarna (svämtäcke, duk eller tak)? Täckning 

minskar ammoniakförlusterna och därmed den indirekta lustgasavgången.  

 Arbetar man för att minska ammoniakförlusterna i stallet, t.ex. genom kylning  

av gödseln? Låga ammoniakförluster minskar den indirekta lustgasavgången. 

Om mer kväve finns kvar i stallgödseln kan det även minska behovet av mineral-

gödsel. 

 Arbetar man för att bättre utnyttja stallgödselns växtnäringsinnehåll (t.ex. val  

av spridningstidpunkt, spridningsteknik och lämpliga givor) och minska inbland-
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ningen av vatten (t.ex. tak över gödselbrunn)? Minskad inblandning av regn-

vatten frigöra lagringskapacitet och minskar transportbehovet. 

 Tar man emot eller avyttrar stallgödsel? Effekterna beror på hur omfattande 

växtodlingen är i förhållande till djurhållningen. Vid hög djurtäthet kan avyttring 

av gödsel bidra till bättre utnyttjande av stallgödseln.  

Mineralgödsel  

Ur klimatsynpunkt är det viktigast att fokusera på kvävet eftersom produktionen 

av kvävegödselmedel orsakar höga växthusgasutsläpp och lustgas bildas när 

kväve omsätts i marken. 

 Varifrån kommer mineralgödselkvävet – land och/eller producent? Växthusgas-

utsläppen per kg N är mycket lägre för gödsel som producerats i fabriker med 

lustgasrening än i fabriker som saknar lustgasrening. Det finns gödselprodu-

center som garanterar att utsläppen från produktionen av gödseln som de säljer 

 i Sverige är lägre än 4 kg CO2-ekv per kg kväve.  

 Har mineralgödselspridare testats? Omfattar test av gödselmedlets hållfasthet 

och storleksfördelning samt justering av spridaren för att få jämn spridningsbild. 

En hög hållfasthet och en jämn kornstorleksfördelning i kombination med rätt 

inställd spridare ökar förutsättningarna för att lägga rätt mängd kväve och för 

att spridningen ska vara jämn.  

 Vilken typ av kvävegödsel används – ammoniumnitrat eller urea? Urea har varit 

billigare, men kväveförlusterna i fält är högre. Urea har producerats med lägre 

växthusgasutsläpp än nitrathaltiga kvävegödselmedel men med lustgasrening vid 

tillverkningen av nitrathaltiga gödselmedel minskar detta försprång. Vad som är 

mest klimatsmart beror alltså på skillnader i kvävegiva och spridningsförluster 

samt huruvida produktionen av ammoniumnitrat skett med låga växthusgas-

utsläpp 

Klimatanpassad utfodring 

Minskat klimatavtrycket av fodret handlar det dels om hög fodereffektivitet 

(inklusive lite spill) och dels att använda fodermedel med lågt klimatavtryck.  

Inköpt foder 

Handlar till stor del om proteinförsörjningen eftersom det är klimatavtrycket 

varierar stort mellan olika proteinfoder. Generellt är det fördelaktigt med rest-

produkter, mer lokalt producerat foder och lite soja. 

 Vilket och hur mycket foder köps in i förhållande till egenproducerat foder? 

 Tar man in bi- eller restprodukter, som t.ex. vassle, drank?  

 Har man samarbete med närliggande växtodlingsgård så att man tar in spannmål 

och/eller proteingrödor och levererar stallgödsel? Om man har lite egen mark kan 

det vara fördelaktigt med samarbete med växtodlingsgård eftersom det förbättrar 

möjligheterna att utnyttja stallgödseln väl. 

 Tar man in soja? Sojaodling ger höga växthusgasutsläpp, speciellt om man 

inkluderar effekterna av avskogning 

 Har man köpt in eller funderat på att köpa in foder med lägre klimatpåverkan, 

t.ex. ur Lantmännens ”Nära”-sortiment? 
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Eget foder 

Även här handlar frågorna till stor del om produktivitet och effektivitet samt hur 

växtodlingen följs upp. Dokumentation och uppföljning är en förutsättning för att 

kunna veta hur väl resurserna utnyttjas och för att sätta in åtgärder där de bäst 

behövs.  

 Finns aktuell växtnäringsbalans (kvävebalans)? Följs den upp? Bra kväve-

utnyttjande har, som tidigare nämnts, flera klimatfördelar. 

 Finns gödslingsplan som är anpassad efter förväntad skörd (jämfört med tidigare 

år), stallgödselns faktiska växtnäringsinnehåll och förfrukter? Hur väl känner 

man till avkastningen per hektar? Överskattning av förväntad skörd innebär att 

mer resurser än nödvändigt används.  

 Vilken utnyttjandegrad räknar man med för kvävet i stallgödseln? Ur klimat-

synpunkt är det viktigt att kvävet i stallgödseln nyttjas optimalt och att den totala 

kvävetillförseln inte blir för hög.  

 Arbetar man för att minska dieselförbrukningen i fält, t.ex. genom att tillämpa 

reducerad jordbearbetning eller sparsam körning? Minskad dieselförbrukning per 

hektar innebär lägre koldioxidutsläpp. 

 Vid egen torkning av spannmål: styrning av torken, finns andra alternativ än 

torkning med olja? Bra styrning av torken för att undvika att varan torkas ner 

 för långt minskar energikostnaderna och växthusgasutsläppen. Gastät lagring 

av spannmål eller torkning med biobränslen kan ge lägre växthusgasutsläpp än 

torkning med fossil energi. 

Utfodring 

Handlar till stor del om att förbättra fodereffektiviteten, framförallt med fokus på 

protein och minskat spill. Protein- och kvävefrågan är sammankopplad eftersom 

kvävet kommer från proteinet. Bra kväveeffektivitet är viktigt för att hålla nere 

mängden kväve i gödseln, vilket minskar riskerna för kväveförluster i senare led. 

 Hur sker uppföljningen av utfodringen och kontroll av foderstater? 

 Sker analyser av eget foder? Analys av eget foder, speciellt med avseende på 

protein och aminosyrasammansättning, är viktigt för att kunna förbättra foder- 

och kväveutnyttjandet. 

 Hur arbetar man för att förbättra kväveutnyttjandet, t.ex. justering av aminosyra-

sammansättningen i fodret genom tillsats av syntetiska aminosyror eller tillämp-

ning av fasutfodring? 

 Hur arbetar man för att minska spill och kassation av foder? Foder som kasseras 

har kostat i utsläpp utan att komma till nytta. 

Djurhälsa och produktion 

Friska djur samt hög och jämn produktion är några av förutsättningarna för en 

resurseffektiv produktion. Många avvanda smågrisar per sugga innebär att suggans 

klimatpåverkan slås ut på en större mängd kött och att klimatavtrycket per kg kött 

därmed kan hållas nere. Hög tillväxt innebär ofta en bra foderutnyttjande. Vid låg 

dödlighet och liten kassation kan en större del av de resurser som satts in verkligen 

resultera i produkter ut från gården.  
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 Hur arbetar man förebyggande för bra djurhälsa (t.ex. låg dödlighet) och god 

produktionsförmåga (t.ex. bra tillväxt)?  

 Hur hanterar man eventuell information från slaktanmärkning och veterinär-

besök?  

Energianvändning 

Fokus ligger på effektivare energianvändning och mindre andel fossila bränslen.   

 Har energikartläggning genomförts och åtgärdsplan tagits fram? En energikart-

läggning ger kunskap om hur energianvändningen fördelas på gården och är 

 en bra grund för att förbättringsarbetet.  

 Har traktorförare genomgått kurs i sparsam körning? Dieselförbrukningen kan 

minskas märkbart genom att tillämpa sparsam körning. Besparingen är dessutom 

större för tunga fordon än för personbilar.  

 Vad finns det för rutiner för och hur genomförs underhåll och rengöring av 

utrustning, t.ex. ventilation. Bra underhåll minskar energibehovet. 

 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? Energikostnaden utgör en stor del av 

livscykelkostnaden för energikrävande utrustning. Genom att välja energieffektiv 

utrustning kan de totala kostnaderna och klimatpåverkan av energin hållas nere.  

 Sker långa transporter med lastbil eller traktor? Dieselförbrukningen, och 

därmed växthusgasutsläppen, är betydligt högre för godstransport med traktor 

än för lastbil)? 

 Finns det möjlighet att pumpa flytgödsel till fält? Pumpning är mer energi-

effektivt än att köra ut gödsel med traktor.  

 Försöker man ersätta diesel med el vid exempelvis val av utrustning för 

utfodring? 

 Finns det möjlighet att byta till eller producera förnybar energi (biogas, fasta bio-

bränsle, förnybar el etc.) på gården? Rötning av stallgödsel kan minska växthus-

gasutsläppen från stallgödselhanteringen och ersätta fossila bränslen. Dessutom 

blir en större del av kväve i gödseln växttillgängligt efter rötning, vilket är posi-

tivt om man kan utnyttja detta kväve väl, men det kan även innebära större risk 

för ammoniakförluster.  

Erfarenheter till fortsatt Lean-införande i grisproduktion/ 
lantbruksföretag  

Vad är viktigt när ett företag vill starta Lean-arbetet? 

Innan man startar Lean-arbetet måste det finnas ett önskemål från lantbrukaren att 

starta en förändringsprocess. Att han/hon engagerar sig och aktivt driver ett för-

bättringsarbete är en förutsättning för att nå framgång. Den första frågan man som 

producent skall fråga sig när man vill börja arbeta med Lean är: Var ska jag börja? 

Vad är viktigast för min produktion? Vilka Lean-principer är mig mest behjälpliga 

och vad betyder de i mitt företag? Allt förbättringsarbete måste ha en grund att 

utgå från – vad är normalt? Finns ingen grund, inget utgångsläge, finns det heller  
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ingen möjlighet att mäta om en förändring medför en förbättring eller inte. Då 

måste första åtgärden vara att skapa grunden, eller kanske till och med att skapa 

förutsättningar för att skapa grunden. Vad kan vi mäta idag? Vad borde vi mäta? 

Vad behöver vi för att kunna mäta det vi vill? Det är också viktigt att diskutera 

Leans principer i företaget så att det finns en samsyn kring vad de betyder och hur 

man ska förhålla sig till dem. 

I en förändrings/läroprocess går man genom olika faser, figur 25. Den inledande 

workshopen i projektet med processkartläggning är en viktig del i att föra upp 

både lantbrukarna och medarbetarna på lärtrappan genom processen vid Lean-

införandet. 

 

Figur 25. Lärtrappan beskriver de faser som alla går igenom vid en förändring eller 
läroprocess och som är bra att känna till när man befinner sig mitt uppe i ett tungt 
förändringsarbete. 

Även om lantbrukaren är entusiastiskt inställd till Lean kan det ta längre tid för  

de anställda att acceptera förändringen på arbetsplatsen. Denna inledande skepsis 

märktes i olika grad hos medarbetare på alla fallgårdar. För att komma över detta 

måste Lean-implementeringen ges ordentligt med tid. Förslag på förändringar be-

höver ofta smälta in. Generellt har dock acceptansen för förändringarna både hos 

lantbrukare och hos medarbetare varit hög. Samtidigt är det viktigt att man inte 

försöker genomföra för många förändringar på en gång, utan fokuserar på några 

förbättringar i taget. Lantbrukarna visade initialt en stor otålighet att nå snabba 

framsteg och såg värdeflödesanalysen som en ”quick fix”. Något som avspeglas i 

detta citat efter att projektgruppen kommer på ett återbesök: 

”Jaha, har ni i projektet kommit på några bra rutiner åt oss nu då?”  

Man gick in i projektet med föreställningen om att projektgruppen skulle använda 

sina verktyg till att förbättra företagets processer när det egentligen handlar om att 

lantbrukarna själva ska nå en insikt om hur de kan använda Leans principer för att 

åstadkomma förbättringen. Företagskulturen i våra fallföretag andas över huvud 

taget mycket snabba lösningar och akututryckningar. Anledningen till det är sanno-

likt att man inte ser problemlösning som ett tillfälle till lärande och därför inte är 

beredd att ägna särskilt mycket tid till just detta. Vid uppstarten gäller det därför att 

vara särskilt tydlig med att Lean är en långsiktig process och att vinsterna för före-
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taget inte kommer med en gång. En förutsättning för en lyckad insats är att före-

tagen får ett ihållande och regelbundet stöd i sitt Lean-arbete. Det är också viktigt 

att förstå en eventuell inledande skepsis hos medarbetarna, då dessa känslor är helt 

naturliga vid förändringar i en organisation. Samtidigt gäller det för lantbrukaren  

att ägna sig åt de som visar intresse för förändringen. Oftast följer de tveksamma 

efter om de uppmuntras.  

Dokumenterade arbetsrutinbeskrivningar saknades på företagen vilket försvårar 

introduktionen av nyanställd personal, och hindrar att ”tyst kunskap” synliggörs 

och sprids till alla i arbetslaget. Denna dokumentation blir allt viktigare då andelen 

medarbetare med utländsk bakgrund blir vanligare i lantbruket. De har p.g.a. språk-

förbistringar ofta svårt att hävda sig på arbetsplatsen. Att de kan ta del av arbets-

lagets samlade kompetens är avgörande för hur väl de lyckas i sina arbetsuppgifter. 

För att alla ska kunna förstå och engagera sig i Lean-arbetet kan det finnas ett 

behov av att visualisera arbetsbeskrivningar genom att använda bilder. En viss 

översättning av text kan behövas. 

Vid skissandet av värdeflödet studeras hur personalen arbetar. I alla verksamheter 

måste man vara försiktig med att både studera hur personen arbetar och att sam-

tidigt klocka arbetsmomenten. Dels är det viktigt att fråga hur personalen tänker 

när den utför ett moment på ett visst sätt, och det påverkar arbetstiden. Dels kan 

klockningen lätt spela för stor roll i analysarbetet. Det handlar inte om att göra 

arbetet på det snabbaste sättet, utan att göra det på det smartaste sättet. Många 

moment i arbetet bygger på subjektiva bedömningar och för att kunna välja det för 

gården bästa arbetssättet gäller det att noga överväga på vilket sätt de olika arbets-

momenten smartas ska utföras. Hur sker exempelvis bedömningen av vad som är 

ett sjukt djur? Man brukar inom jordbruket tala om lantbrukare med gott djuröga, 

men vad är egentligen det? Och hur utför man en inspektion av djurhälsa på det 

effektivaste sättet i just det här stallet och med den här personalen? 

I många företag kan det vara svårt att få sammanhängande tid för personalen för 

att diskutera processkartläggning och förbättringar. Detta är viktigt att ta hänsyn 

till, och hitta vägar runt, för att all personal ska få möjlighet att nå samma trapp-

steg i Lärtrappan. 

Kundfokus 

Något som visat sig vanligt inom grisproduktion är att det ofta saknas tydligt 

kundfokus ute på gårdarna bland både lantbrukare och personal. Oftast beror det 

på att lantbrukaren själv har lite kontakt med sina kunder. Kanske har detta till 

stor del att göra med den betalningsstruktur som finns. Lantbrukaren förhandlar 

med kunden om ett pris för att leverera sina varor under avtalsperioden. Gården 

levererar produkten och får betalt i efterhand utifrån den kvalitet som kunden fann 

att varan hade. Varorna styrs på förhand efter olika betalningsgrundande kriterier 

och det är inte säkert att dessa kriterier är de bästa för att leverera det kundens 

kunder vill ha. Kommunikationen med kunden sker nästan enbart via transport-

ören under långa perioder. Återkopplingen från kund på levererad vara sker till 

stor del genom det betalningsgrundande systemet. En svårighet med det här 

systemet är att det blir svårt för lantbrukaren att få mer betalt för att leverera vad 

kundens kund eller konsumenten vill ha.  
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För att kunna identifiera vad som är värdeskapande i en värdeflödesanalys måste 

det vara klargjort för vem/vilka produkten eller tjänsten skapar värde. Vad är 

kunden beredd att betala för? Har lantbrukaren möjlighet att leverera det kunden 

efterfrågar? Det är frågor som ibland inte är helt lätta att svara på. Det kan bero på 

vad kunden efterfrågar och vem som påverkar kundens efterfrågan. 

Vilka värden har lantbrukaren möjlighet/är villig att producera? För lantbrukaren 

handlar det här att fastställa företagets målsättning. För att överleva den hårda 

konkurrens som finns från importerade råvaror kan det för en framtida överlevnad 

av svenskt lantbruk vara klokt att lyssna uppströms i kedjan – vad efterfrågas 

egentligen. Av tradition sköts lantbruket som en mer eller mindre isolerad verk-

samhet.  

Ska gården satsa på ekologisk produktion eller inte? Finns det praktiska eller 

teoretiska skäl till att välja en viss inriktning och vilken påverkan får valda inrikt-

ning på potentiella kunder i närområdet? Här handlar det om både ekonomiska 

och emotionella mål som måste sättas upp. Alla kunders krav kan inte tillgodoses 

utan produktionsmålen blir på sätt och vis ett val av vilka kunder som är just den 

här gårdens viktigaste målgrupp. Ska gården satsa storskaligt med målet att 

producera mer kött på kortare tid, eller ska den satsa på att leverera en unik 

kvalitet som kräver en annan typ av arbetsinsats? 

Hur mycket tid ska egentligen läggas på djurvälfärd? Är konsumenten beredd att 

betala för svensk djurvälfärd, och vad kostar det att inte satsa på djurvälfärd? Att 

friska djur producerar mer mat än sjuka är väl knappast en nyhet, men hur mycket 

tid bör man lägga på djurvälfärd? Vad vinner man på att masserar djuren med 

ryktborste och spelar klassisk musik för dem? Allt är en fråga om vilka kunder 

lantbrukaren riktar sig mot och vad som är värdeskapande för dem. Hur mycket 

blir lantbrukarens kunder i sin tur påverkade av sina kunder? Vad är det i så fall 

som påverkar kundernas kunder? Omvärldsfaktorer kan snabbt ändra gällande 

regler och sätta marknaden ur spel. Det har vi sett flera exempel på senare tid med 

mjölkskandalen i Kina, dioxinskandalen med tyska grisar, och sist men inte minst 

ehec-utbrottet i Tyskland där exportmarknaden för gurka slogs sönder över en natt 

med prisras som följd. 

Diskussion och slutsatser 

Att tillämpa Lean inom grisproduktionen har en stor potential genom att det innebär 

ett strukturerat sätt att leda arbetet på gården med fokus på ständiga förbättringar. 

Värdet i svensk grisproduktion skulle kunna ökas genom att komma till rätta med 

de slöserier som uppstår i arbetsprocesserna. Viktigt för att komma igång är att 

skapa en samsyn hos lantbrukare och anställda kring vilken utmaning man står 

inför, vad Lean-principerna betyder i det egna företaget och hur vägen framåt i 

Lean-arbetet ser ut. Att lantbrukaren engagerar sig i att efterfråga och driva för-

bättringsarbetet är en förutsättning för att på lång sikt lyckas med att införa Lean. 

När en samsyn uppnåtts, är nästa steg att skapa en stabil grund att utgå ifrån och att 

man inte skyndar snabbare än att man har lantbrukaren/ledningen på lantbruket med 

sig. Standardiserade arbetssätt är en förutsättning för att kunna mäta på nyckeltal 

och följa upp förbättringsarbeten, och att involvera hela personalstyrkan ger en 

nyckel till framgång. 
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Det är uppenbart att ett lyckosamt förbättringsarbete kräver fortlöpande coachning 

under en längre tid framöver. Förändringsprocesser behöver mogna, därför behöver 

både lantbrukare och anställda någon som efterfrågar vad som gjorts och ger ny 

input till förbättringsarbetet. Vidare kan nätverk och andra forum för erfarenhets-

utbyte mellan lantbrukarna fungera som sporre och stöd. 

Som stöd för coachen har i detta arbete en metod och verktyg för att introducera 

Lean tagits fram. Metoden bygger på de konkreta erfarenheter som gjorts på de  

tre gårdarna som medverkat och på feedback från de deltagande lantbrukarna. 

Det krävs strukturerade arbetsinsatser för att ett Lean-arbete ska bli den rutin i 

vardagen som det måste bli för att vara långsiktigt framgångsrikt. 

Genom ett Lean tänk i verksamheten kan även miljöarbetet systematiseras utan  

att det behöver kosta mer resurser eller påverka produktionen negativt. Det som  

är bra för produktiviteten är oftast bra för miljön, förutsatt att det görs på ett genom-

tänkt sätt, med uppföljning och en strävan att alltid förbättra verksamheten.  
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