Lean Lantbruk startar ny utbildning för mindre företag
Nu är det möjligt för alla företag inom lantbruk och trädgård att gå Lean
Lantbruks utbildning. Under hösten 2016 lanseras ett helt nytt upplägg av
utbildningen, vilket riktar sig till mindre företag. Styrkan med den nya
utbildningen är att även enmansföretag nu kan arbeta med lean tillsammans
med en coach under strukturerade former.
Lean Lantbruk har drivit en utbildning i lean sedan 2010 och den huvudsakliga målgruppen
har sedan starten varit större företag. Genom att komplettera utbildningsutbudet med ett
alternativ för mindre företag, ger man fler chansen att arbeta med lean på professionell nivå.
En viktig orsak till att ett alternativ har tagits fram, är att leanarbetet har visat sig ge goda
resultat. Bättre kommunikation, minskad sårbarhet och ökad andel värdeskapande tid är
återkommande faktorer i de utvärderingar som görs.
”Att börja arbeta efter leans filosofi innebär många gånger att man måste ställa frågor och se
på sin verksamhet ur ett nytt perspektiv”, säger Åsa Käck, projektledare. ”Leanarbete tar tid
och kräver engagemang. Ibland behöver man förändra både beteende och tankesätt längs
vägen, men vi kan se att ett väl utfört arbete på olika sätt betalar sig över några år.”
Innehållet i de båda utbildningarna är desamma, men upplägget för dem skiljer sig åt. De
större företagen har en leancoach som följer dem individuellt, medan de mindre företagen
träffar en coach i erfa-grupper tillsammans med andra företagare. En fördel med att träffas i
grupper är att företagarna får ett nytt nätverk där de kan diskutera lean och stötta varandra.
En del företag har heller inga anställda och då är gruppen som plattform för dialog ännu
viktigare. Extra stöd genom coachning över telefon kan också erbjudas mellan träffarna.
En pilotutbildning för mindre företag har genomförts och det är den som ligger till grund för
den nya utbildningen som lanseras. Hanna Åström arbetar med projektutveckling och har
varit en drivande kraft i arbetet och hon menar att det nya upplägget har varit uppskattat:
”Det har visat sig att det fungerar utmärkt och vi ser att det finns ett behov och ett intresse
från företagarna som vi nu kan möta. Grupperna har också visat sig ha stor nytta av
varandra, oavsett vilka olika produktionsinriktningar de haft, vilket är vad vi hoppades på. ”
Hösten 2016 skapar med andra ord goda förutsättningar för de flesta inom lantbruk och
trädgård som vill arbeta med lean. Båda utbildningarna har uppstart under oktober månad.
För att få veta mer, besök oss i monter C:40
Lean Lantbruk är ett nationellt projekt som ägs av LRF och delfinansieras av
landsbygdsprogrammet. Rådgivningsorganisationer bakom projektet är Hushållningssällskapet,
Växa Sverige, Gård & Djurhälsan och LRF Konsult. Samarbetsorganisationer i projektet är även
SLU, SLA, JTI och Jordbruksverket. Lean Lantbruk har funnits i Sverige sedan 2010.

