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Jätten Cater tillagar, monterar och levererar färdiglagad mat och catering till 
främst dagligvaruhandeln i Västra Götaland. Kategorin ”färdiglagade måltider” 
växer idag snabbt i dagligvaruhandeln och intresset är stort bland både kunder 
och konsumenter. I den starka tillväxt som företaget befinner sig i finns behov av 
att utveckla organisation, medarbetare och produktion för att kunna tillgodose 
kundernas behov, med oförändrad kvalitet, i den takt som krävs. En fortsatt 
utveckling av sättet att producera och leverera är ett måste för att fortsatt ligga i 
framkant.

– Möjligheten som gavs då vi blev godkända som ett Produktionslyftsföretag 
kändes som ett självklart steg för att säkra och möjliggöra vår fortsatta framgång, 
säger VD Andreas Ekström. Helhetslösningen vi erbjuder våra kunder med 
hög servicegrad i centrum är en krävande modell men inte omöjlig att skala 
upp ytterligare med rätt medarbetare med rätt förutsättningar, erfarenheter och 
kunskap.

Jätten Cater startade sin Lean-resa i mindre skala för tre år sedan för att 
förebygga eventuell växtvärk. Det visade sig inte bara vara en viktig satsning utan 
också nödvändig.

– Självklart vill vi samtidigt också säkra att vår arbetsplats förblir attraktiv för både 
befintliga och kommande medarbetare.

Jätten Cater har en ambition att tillsammans skapa en bra miljö att verka i med 
fokus på medarbetares delaktighet, påverkan och välmående för att kunna 
erbjuda sina kunder rätt produkter till rätt kvalitet och rätt pris.

– Nu satsar vi parallellt med Produktionslyftet på utbildning av medarbetare och 
ledare med målet att skapa en hållbar och självlärande organisation med effektiva 
flöden i alla led, avslutar Andreas.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

Ett av 2019 års Produktionslyftsföretag

Jätten Cater AB i Trollhättan

Jätten Cater omsatte 2018 38,5milj med 35 anställda. Verksamheten, som 2013 blev ett eget 
bolag, är en utveckling av butiksköket på ICA Kvantum Jätten i Trollhättan och levererar idag sina 
produkter till ett 70-tal butiker i dagligvaruhandeln i Västra Götaland och Bohuslän. Läs mer på 
jattencater.se!

Kontakta gärna VD Andreas Ekström på 0720-62 71 20 eller andreas.ekstrom@jattencater.se.

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar 
principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Läs mer om den nationella 
satsningen på produktionslyftet.se. Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@ri.se


