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Mer effektivt och 
hållbart med Lean

Möjliggör lärande i din organisa-
tion – vi visar hur ditt företag 
arbetar effektivare med Lean
Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter. Syftet 
är en sund och hållbar tillväxt som är bra för alla företagets in-
tressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle. 

Företag kan nå hållbar tillväxt och hög konkurrenskraft om de 
blir bra på att utveckla sig själva genom delaktiga medarbetare. 
Då kan effektiviteten öka utan att medarbetarna arbetar mer. 
Lean går inte ut på att kortsiktigt göra ägarna till företagen 
rikare, utan att engagera människor och hushålla med företagets 
resurser på ett smart sätt. 

Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möj-
ligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper 
många ägg.

Lean är känt för att passa stora organisationer, till exempel Sca-
nia. Men Lean fungerar även i mindre företag. I MatLust har KTH 
tillsammans med Saltå Kvarn utvecklat ett Lean-program som 
andra små och medelstora företag kan ta del av och implemen-
tera i sina verksamheter. Låter det intressant? Hör av dig!

 ■ VILL DU VETA MER?
Kontakta Johanna Strömgren, 
Verksamhetsansvarig på KTH 
Leancentrum, om du vill veta mer 
om det utvecklingsprogram och 
LEAN-nätverk som KTH driver 
inom ramen för Projekt MatLust.

E-post: stromg@kth.se. 
Tel: 08-790 81 68. 

MatLust främjar en hållbar 
och lönsam livsmedelsnäring i 
Stockholmsregionen genom att 
ge kostnadsfritt stöd till små och 
medelstora företag. 

MatLust är en del av satsningen 
på Södertälje Science Park och 
drivs av Destination Södertälje, 
med KTH, Acturum Biovation och 
Saltå Kvarn som partners.

Läs allt om MatLust på matlust.eu. 

Gilla oss gärna på 
facebook.com/projektmatlust.
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