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MÖJLIGGÖR UTVECKLING –  
TA TILLVARA RESURSERNA OCH  
SKAPA EFFEKTIVARE PROCESSER
Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter.  
Målet är en sund och hållbar tillväxt som är bra för alla före
tagets intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle.

SYFTE
Syftet med MatLusts leanprogram, som drivs genom KTH Leancentrum, är att 
företaget ska få både kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet till 
att bli mer hållbar, effektiv, lärande och lönsam. Rosendals Trädgård som har 
deltagit i programmet har exempelvis identifierat att de bättre kan ta tillvara 
medarbetarnas kompetens, undvika dubbelarbete och arbeta mer fokuserat 
mot sina mål. Ta gärna del av filmen kring Rosendals leanarbete som finns på 
MatLusts YouTube-kanal.

”Det har skapat en medvetenhet i hela organisationen om att små små 
 förbättringar leder till stora resultat över tid.” 
– Tin-Tin Jerslid, VD, Rosendals Trädgård

MÅLGRUPP
Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag som 
önskar använda lean som strategi för att öka företags effektivitet, lönsamhet 
och konkurrenskraft. Företaget bör ha 10 eller fler anställda för att få ut 
maximalt av programmet.

TIDPLAN
Programmet pågår under ca 4 månader och innefattar 6 workshops.

Kontakt 
Johanna Strömgren,  
KTH Lean centrum,  
08-790 81 68, stromg@kth.se

Daniel Dworetsky,  
Projekt MatLust, 08-523 048 05,  
daniel.dworetsky@sodertalje.se

Kostnad
Programmet är värt 100 000 kronor, 
men kostnadsfritt genom MatLust.

Om MatLust
MatLust är ett EU-projekt som pågår 
2015–2021. Målen är att utveckla en 
hållbar livsmedelsnäring i Stockholms-
regionen, med fokus på miljö och 
hälsa samt att etablera Södertälje 
som regional livsmedelsnod. MatLust 
erbjuder utvecklingsprogram, nätverk 
och andra former av kostnadsfritt stöd 
till små och medelstora livsmedels-
företag. MatLust drivs av Södertälje 
kommun genom Destination  Södertälje 
med  Södertälje Science Park och KTH 
som partner.

Information och anmälningslänkar: 
www.matlust.eu

INFORMATION
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TRÄFFAR

Workshop 1 – Introduktion till lean och ”leanspelet”
Inspiration samt vikten av att ”översätta” lean till att passa den egna verksamhetens behov.

Workshop 2 – Processkartläggning
Vi kartlägger och visualiserar en av företagets processer och söker förbättringspotential.

Workshop 3 – Utmaningar och ambitioner
Vi kartlägger företagets nuläge och identifierar utmaningar inför framtida förbättringsarbete.

Workshop 4 – Lärande organisation och vägledande principer
Kundernas syn på företaget, hur jobba med lärande och hur följa upp.

Workshop 5 – Förbättringsarbete
S.k. Pulsmöten av förbättringsaktiviteter, reflektion och diskussion om hur pulsmöten och förbättringsarbete ska 
utvecklas och hur företaget går vidare.

Workshop 6 – Uppföljning och redo för handling
Uppföljning av förbättringsaktiviteter, reflektion och diskussion om hur pulsmöten och förbättringsarbete ska utvecklas 
och hur företaget går vidare.

Innehåll
Programmet består av 6 workshops (heldagar) med eget arbete däremellan
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KRITERIER FÖR DELTAGANDE
Deltagande företag ska vara små eller medelstora (upp till 249 anställda eller 50 miljoner Euro i 
omsättning) och verksamma inom livsmedelsbranschen. Företaget bör ha åtminstone 10 anställda för 
att vara mottagligt för redskapen inom lean. Företaget har en ambition att växa samt att arbeta aktivt 
med hållbarhet, oavsett varifrån man startar. Företagets ledning bör också vara beredd på att arbeta 
aktivt med utveckling av företagets processer och flöden både under programmets gång och efter.


