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Sammanfattning 
Svenska Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom lantbruks- och livsmedels-
industrin. Lantmännen lantbruk består bl.a. av en foderdivision vars huvudsyfte är att förse de 
svenska lantbrukarna med djurfoder. Effektiviseringar och nedläggningar av lantbruks-
verksamhet runt om i Sverige de senaste åren har medfört en minskad efterfrågan av foder 
vilket inneburit behov av besparingar vid Svenska Lantmännens foderfabriker. 
 
Denna rapport syftar till att presentera förslag på hur en ökad produktivitet, effektivitet och 
driftsäkerhet vid foderfabriken i Norrköping kan uppnås. 
 
Arbetet med rapporten har huvudsakligen bedrivits genom samtal med anställda vid foder-
fabriken i Norrköping för att identifiera nuvarande problem samt diskutera eventuella 
förbättringsmöjligheter. För att få förslag till förändringar har även flera av Lantmännens 
fabriker besökts. 
 
Arbetet har resulterat i flera förbättringsförslag som direkt medför en ökad produktion och 
driftsäkerhet. Dessutom ges förslag på hur ett offensivare arbetssätt kan uppnås samt hjälp-
medel för att få flexiblare personal, t.ex. genom att använda sig av handdatorer för att 
övervaka och styra processerna. 

 



 



Abstract 
Svenska Lantmännen is one of Sweden’s largest group of companies within agriculture- and 
provision industry. One of Lantmännens agriculture division activities is to produce animal 
food. Streamlining and closures of Swedish farms during the last years have convey a 
decreased need for animal food, which have forced economic savings at Lantmännen 
factories. 
 
The aim with this report is to present proposals on how to achieve increased productivity, 
efficiency and operating safety at the factory in Norrköping. 
 
The work with this report was mainly carried out through discussions with employees in the 
factory in Norrköping, to identify problems and get suggestions. Some of Lantmännens other 
factories have been visited for benchmarking. 
 
This report resulted in several proposals of improvements as can lead to an increased 
productivity and operating safety. Proposals are presented on how to make the employees 
work more offensive and how to create a more flexible working environment for the 
employees, e.g. by using hand computers to supervise and control the manufacturing 
processes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Klimatet för Sveriges bönder har under de senaste åren blivit allt tuffare. Allt fler lantbrukare 
upplever en försämrad lönsamhet viket har medfört att verksamheter läggs ner medan andra 
slår sig samman för att uppnå ökad effektivitet. Detta beror till stor del på EU:s utvidgning 
och den ökade konkurrensen som fler medlemsnationer har medfört. 
 
De problem som Svenska bönder upplever påverkar även Lantmännens verksamhet i form av 
minskad efterfrågan av djurfoder vilket inneburit en ökad fokusering på kostnadsbesparingar 
vid foderfabrikerna. Därför är det nödvändigt att varje enskild fabrik identifierar nuvarande 
problem och begränsande faktorer i form av bl.a. flaskhalsar och utifrån det finner förbät-
tringsmöjligheter som kan leda till ökad produktivitet, effektivitet och driftsäkerhet samt fri-
göra tid och resurser för att utföra fler arbetsmoment med befintlig personal.  
 
Identifiering av problem och förslag till förbättringsmöjligheter vid foderfabriken i 
Norrköping har därför legat till grund för denna rapport. 

1.2 Syftet med rapporten 
Rapporten är tänkt att belysa nuvarande produktionsmässiga begränsningar vid Svenska 
Lantmännens foderfabrik i Norrköping med ett fokus på tillverkningsprocesserna och dess 
flaskhalsar. Utifrån resultatet ska sedan förslag på förändringar för att uppnå ökad produ-
ktivitet, driftsäkerhet samt flexiblare personal presenteras. Förhoppningsvis ska rapporten 
sedan kunna fungera som underlag för ett förbättringsarbete. 

1.3 Rapportens struktur 
I kapitel 2 presenteras teori kring olika arbetssätt och metoder som är vanligt förekommande 
inom tillverkningsindustrin. Utifrån denna teori redovisas senare i förslagsdelen hur man vid 
fabriken i Norrköping skulle kunna uppnå ett förändrat, offensivare arbetssätt. 
 
Fodertillverkning beskrivs utifrån av författaren definierade tillverkningsprocesser som 
presenteras i kapitel 3. Därefter följer en nulägesanalys samt en del förbättringsförslag. I 
kapitel 6 redovisas förlag på hur effektivare produktion kan uppnås. Därefter följer en sam-
manfattning av redovisade resultat samt rekommendationer angående hur eventuella förändri-
ngar bör införas eller utredas ytterligare. 
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1.4 Metod och källor 
Inledningsvis genomfördes en grundlig nulägesanalys för att få vetskap om vad som idag 
uppfattas som problem och vad som begränsar produktionen vid foderfabriken i Norrköping. 
Därefter togs kontakt med personer inom Lantmännen med kunskap inom vissa problem-
områden för diskussion. Dessutom fördes kontinuerliga samtal med personalen vid foder-
fabriken för idéer och reflektioner gällande förbättringsförslag. 
 
För att uppmärksamma möjliga förbättringar har benchmarking, d.v.s. processjämförelse, 
genomförts med Kalmar Lantmäns foderfabrik i Kalmar, Svenska Lantmännens foderfabriker 
i Lidköping och i Västerås. 
 
Lantmännens interna utredningar i form av benchmarking, aktivitetsplaneringar, m.m. har 
studerats. Information har även hämtats från Lantmännens interna nätverk som kallas Kärnan. 
 
Litteraturstudie av framförallt arbetssätt och metoder inom processindustri har genomförts. 
Detta har sedan legat till grund för de förslag på ett förändrat sätt att arbeta vid foderfabriken i 
Norrköping som presenteras. 
 
De källor som används för underlag till denna rapport anses vara tillförlitliga och trovärdiga 
av författaren. Information från litteratur har bedömts kritiskt samt jämförts med fler littera-
turkällor. Operatörernas och övrig personals åsikter och idéer bygger på flerårig yrkes-
erfarenhet. De uppgifter som kommit fram har kunnat ifrågasättas och värderats av författaren 
genom att denne varit anställd vid fabriken i Norrköping och därigenom kunnat inhämta stor 
kunskap om tillverkningsprocesserna. 
 
Det förslag som presenteras i kapitel 6 angående hur handdatorer skulle kunna användas för 
att styra och övervaka processerna i fabriken bygger huvudsakligen på information från 
Tomas Lundgren från företaget it-teknik. Föreslagna produkter har inte jämförts med vad 
andra liknande leverantörer av denna teknik kunnat erbjuda. Detta beror framförallt på tids-
brist då det är tidskrävande för utomstående att få en förståelse för verksamheten samt se dess 
behov.  
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2 Teori 

2.1 Arbetsmetoder 
Idag har personalen vid fabriken i Norrköping bestämda arbetsuppgifter med ganska liten 
kännedom och intresse för medarbetares sysslor. Genom att införa andra arbetsmetoder kan 
personalens engagemang och vilja till förbättring öka. Dessutom skapas goda förutsättningar 
till en ökad driftsäkerhet och produktivitet. Det finns flera olika arbetsmetoder, många ganska 
snarlika, och alla lämpar sig inte för att anpassa till fabriken i Norrköping. Nedanstående 
presenterade metoder är framförallt utvecklade för att förbättra processarbete. Förutom dessa 
finns bl.a. arbetssätt inriktade mot kvalitetsförbättringar. Dessa utelämnas dock då de ofta 
bygger på ett nära samarbete med kund viket hamnar utanför området för denna rapport. 

2.1.1 Kaizen 
Liksom många moderna arbetssätt och metoder härstammar Kaizen från den japanska tillver-
kningsindustrin. Arbetssättet syftar framförallt till att skapa bättre lönsamhet, ökad konkur-
renskraft och sänkta kostnader. Kaizen är processinriktat med grundidén att förbättrade 
processer leder till förbättrade resultat och att detta är ett evighetsarbete som aldrig ska bli 
färdigt. Kaizen fokuserar även på människan och har en grundtro på att individer vill förbättra 
verksamheten och tillsammans kan åstadkomma storverk1. Arbetssättet bygger till stor del på 
att motivera och engagera de anställda genom att låta dem själva påverka sin situation och 
tänka kreativt. Idéer ska uppmuntras och genomföras annars finns risken att idégivaren demo-
tiveras. Det som framhålls mest i Kaizen är dock arbetet med ständiga förbättringar. Dessa 
måste pågå ständigt och inte vara ett projekt bland andra. Ständiga förbättringar måste bli en 
företagskultur och en livsstil2.  

                                                 
1 Kaizen på svenska, sid.7 
2 Kaizen på svenska, sid. 16 
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2.1.2  Total produktivt underhåll 
Total produktivt underhåll (TPU) bygger till stor del på tankegångarna från Kaizen. Bägge 
arbetsmetoderna handlar om att förändra företagskulturen och kräver lång tid för att anpassa 
och integrera till det vardagliga arbetet. TPU är dock ett något mer preciserat arbetssätt än 
Kaizen. Total produktivt underhåll bygger på tre byggstenarna uppföljningar av drift-
störningar, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Den första byggstenen innebär att man 
fokuserar på verkligheten och inser sina brister och begränsningar. Man mäter och identifierar 
så många förluster som möjligt och man försöker finna orsakerna till dessa. Vanligt före-
kommande reduktioner är3: 

• Utrustningsfel och avbrott 
• Ställtider och justeringar 
• Tomgång och småstopp 
• Reducerad hastighet 

 
 
Den andra byggstenen handlar om ett ökat maskinunderhåll av operatörerna. Överföring av 
maskinvård och annan utrustning till operatörer är hjärtat i TPU. Det gäller att sträva mot att 
alla operatörer ska underhålla utrustningen själva och se haverier som misslyckanden. För att 
detta ska ske krävs det en förändrad inställning. Genom att stegvis införa operatörsunderhåll 
ska både operatörernas och utrustningens uppträdande 
förändras4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tredje och sista byggstenen handlar om att uppmuntra de anställda till ett ständigt lärande 
genom att förverkliga den självlärande organisationen. Det finns en rad verktyg för att stödja 
omgivningen som ökar viljan att komma med förbättringsförslag och idéer, t.ex. förslags-
verksamhet och kvalitetsgrupper. Syftet är då ofta att ständigt förbättra den ordinarie produ-
ktionslinan. Inom TPU har man utvecklat något som kallas förbättringsgrupper som går ut på 
att man skapar en parallell organisation som endast sysslar med förbättringsarbete. I denna 
organisation försöker man även att förbättra kommunikationen mellan produktionsskiftlag och 
få till stånd ett kontinuerligt samarbete mellan produktion och underhåll5.  

Figur 2.1 Operatörerna bör i större 
utsträckning intressera sig för maskinvård 

TPU ställer också krav på underhållsorganisationen. Underhållspersonalen ska arbeta mindre 
med akut och avhjälpande underhåll och mer med kroniska defekter. Det är även viktigt att 
mekaniker, elektriker och dataansvarig fungerar som lärare och tränare genom att överföra sin 
kompetens till produktionspersonalen6.  

                                                 
3 TPM, Vägen till ständiga förbättringar, sid. 22 
4 TPM, Total Productive Maintenance, sid. 200 
5 TPM, Vägen till ständiga förbättringar, sid. 29 
6 TPM, Vägen till ständiga förbättringar, sid. 29 
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2.1.3 Tillförlitligt underhåll 
Tillförlitligt underhåll är en översättning av Reliability Centered Maintenance (RCM) och är 
ett arbetssätt där underhåll bedrivs driftsäkerhetsorienterat istället för reparationsorienterat. 
Tanken är att man ska arbeta med en teknik som integrerar konstruktions- och användnings-
fas. För att RCM-teknik ska vara befogad måste följderna av de fel som uppstår vara tydligt 
märkbara, t.ex. höga stillestånds- eller underhållskostnader. RCM går ut på att använda tillstå-
ndsövervakning, ex. visuell kontroll, men endast då det är motiverat av säkerhetsskäl eller 
ekonomiska skäl. 
Vid applicering av RCM-teknik är det viktigt att definiera systemets struktur och de viktigaste 
in/ut funktionerna. Vid analys av problem används insamlad data och erfarenheter.  
I arbetssättet ingår även att identifiera och klassificera enheter med höga underhållskostnader. 
Dessa kan då anses vara svagheter i processen. Bestämning av vilket förebyggande underhåll 
som ska vidtas och tidsintervall för detta ingår med7. 
 
Det finns många fördelar med att använda sig av RCM-teknik. Genom noggranna analyser 
kan ofta förebyggande underhåll reduceras eller ersättas av avhjälpande underhåll. Dåliga 
konstruktionslösningar kan upptäckas i ett tidigt skede, dessutom finns det förutsättningar att 
minimera reservdelshållningen. 
Genom att konstruktör, mekaniker, elektriker, m.fl. arbetar tillsammans uppnås bättre helhets-
lösningar. Överföring av teknik mellan de olika enheterna ger ett kreativt utbyte och genom 
ett tekniskt mer intressant arbete kan statusen för underhåll öka. 
Det finns dokumentation från många företag att RCM-teknik ger klara kostnadsbesparingar, 
dock upplevs det ofta som ett problem att övertyga företagsledningen om det då det finns en 
tendens att allt ska betala sig på kort sikt8. 

                                                 
7 Driftsäkerhet och underhåll, sid. 49 
8 Driftsäkerhet och underhåll, sid. 50 
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2.1.4 Verktyg 
För att upprätthålla dessa arbetssätt och metoder kan det vara nödvändigt att använda sig av 
vissa produktions- och planeringsmässiga verktyg. 

2.1.4.1 Plan Do Check Action 
PDCA-cykeln (Plan Do Check Action) är ett strukturerat och systematiskt utformat problem-
lösningsverktyg. Det bör framförallt användas för att få en tydlig arbetsgång, tanken är inte att 
det ska hämma det kreativa tänkandet9.  
Modellen bygger på fyra faser. Under planeringsfasen identifieras och definieras problemet. 
Om det är möjligt bryts det ner till mindre hanterbara problem. Data som beskriver problemet 
eller variationen bör samlas in och sammanställas. Under den andra fasen, genomförandet, är 
det viktigt att man sammanställer en arbetsgrupp med relevant personal och kunskap. Innan 
införandet ska sedan all inblandad personer vara helt införstådda med problemet10. Den tredje 
fasen innebär att man studerar resultatet av förändringen. Om åtgärden fått önskad effekt, 
d.v.s. avsedda förbättringar gäller det att se till så man behåller den nya, bättre nivån. 
Avslutningsvis är det viktigt att man tar lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker 
samma typ att problem. Om åtgärden 
var lyckad ska den nya nivån 
permanentas, i annat fall ska 
förbättringscykeln genomlöpas 
ytterligare ett varv11.  
 

 
 
 
 

 

Figur 2.2 Illustration över PDCA-cykeln. Efter 
varje genomförd cykel höjs nivån genom att ta 
ytterligare ett trappsteg 

2.1.4.2 De sju förbättringsverktygen 
Detta är enkla och effektiva verktyg för att presentera och analysera data. Grundtanken är att 
ta till vara på data för att kunna jämföra, upptäcka samband och eventuella förändringar i 
processen. Flertalet av dessa verktyg, t.ex. histogram, paretodiagram och uppdelning innebär 
presentation i olika diagramformer. Ett annat kraftfullt verktyg är orsak-verkan diagram 
(kallas även fiskbensdiagram) som innebär att man bryter ner problem och benar ut orsakerna 
till dessa. På detta sätt blir problemen mer detaljerat beskrivna. Ett orsak-verkan diagram 
måste för att vara lämpligt ha många ben på skelettet12.  

                                                 
9 Lönsamt Underhåll, 8 steg till säkrad produktion, sid. 33 
10 Kvalitet i alla led, sid.130 
11 Kvalitet i alla led, sid.132 
12 Kvalitet i alla led, sid.142 
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3 Företaget och tillverkningsprocesser 

3.1 Företagsbeskrivning 
Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. 
Inom koncernen ryms dotterbolag som Cerealia, Svalöf Weibull, Granngården och AnalyCen. 
En rad kända varumärken ägs av Lantmännen-koncernen, t.ex. Weibulls, Kungsörnen, Axa, 
Start, Doggy, Kraft, Oatly, Skogaholmsbröd och Schulstad. Lantmännen är en medlemsägd 
kooperation där medlemmarna består av kunder, leverantörer och ägare. Ägarna utgörs av ca 
52 000 svenska lantbrukare13. 
 
Lantmännen-koncernens kärnverksamhet Lantmännen Lantbruk består av de fyra divisionerna 
Spannmål, Foder, Växtodling och Logistik. I denna rapport behandlas divisionen Lantmännen 
Foder. 
 
Lantmännen Foder bildades den 1 januari 2001 efter en sammanslagning av nio fristående 
Lantmännen föreningar. Företaget är den i särklass största fodertillverkaren i Sverige och har 
en årsomsättning på ca 3,5 miljarder kronor. Verksamheten är fördelad över nio fabriker 
belägna på åtta orter i Sverige, från Holmsund i norr till Åhus i söder. Däremellan finns bland 
andra foderfabriken i Norrköping.  
 
Produktionen av foderprodukter uppgår årligen till ca 1,5 miljoner ton och förbrukningen av 
spannmål är drygt 600 000 ton per år. Förutom produktionen av foder arbetar man inom före-
taget även med produktutveckling och rådgivning av foderområdet. Inom Lantmännen Foder 
finns alla steg i foderproduktionskedjan representerade. Dessa utgörs av utveckling, råvaru-
inköp, tillverkning, marknadsföring och distribution av foderprodukter och tjänster. Företaget 
har tre huvudprodukter Nötfor, Piggfor och Pullfor vilka är foder för nötdjur, grisar samt 
fjäderfä14. 
 
Foderfabriken i Norrköping byggdes 1962 och är belägen i det Södra hamnområdet. Här 
tillverkas huvudprodukterna Nötfor, Piggfor och Pullfor. Spannmål till fodertillverkningen 
levereras till fabriken via båt eller lastbil. Spannmålen kommer i huvudsak från svenska 
bönder. Undantagen gäller sådana spannmål som inte går att odla i Sverige, till exempel palm-
kärna och soja som importeras från utlandet. Distributionen ut till kund sker sedan via 
lastbil15.  

                                                 
13http://int.lantmannen.se - Lantmännen-koncernen 
14http://int.lantmannen.se - Vår verksamhet - Lantmännen Foder 
15 http://int.lantmannen.se - Hållbarhetsanalys Norrköping 
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3.2 Fodertillverkning 
Vid fodertillverkningen i Norrköping använder man sig av ungefär 50 olika sorters råvaror. 
Huvudsakligen använder man sig av spannmål som kommer från svenska bönder. De mest 
förekommande råvarorna lagras i behållare medan mindre vanliga förvaras i säck. Råvarorna 
transporteras till fabriken via lastbil eller båt. 
 
Manöverrumspersonalen styr processerna. Utifrån det utlastningsunderlag process-
operatörerna får tillgång till startas tillverkningsorder. En stor del av processerna är dato-
riserade och sker automatiskt. 
 
För att tillverkning ska vara möjlig måste råvaror förflyttas via transportörer och elevatorer 
från respektive råvarusilo till mindre s.k. doseringsbehållare, som är placerade över vågar. 
När sedan en tillverkningsorder startas av operatör vägs ingående råvaror upp automatiskt. 
Sedan blandas mjölet samman innan det återigen placeras i behållare. Från denna behållare 
transporteras sedan mjölet till en s.k. förbehållare, belägen ovanför den maskin som sedan 
pressar mjölet till pellets. Från förbehållaren matas mjölet via transportörer och elevatorer  
(se fig. 6.2), till en konditionör där ånga och bindemedlet melass tillsätts. Anledningen till att 
mjölet hettas upp är för att ta död på eventuella bakterier. Det är önskvärt att mjölet uppe-
håller sig så länge som möjligt i konditionören då det förbättrar foderkvalitén. 
Efter att mjölet passerat konditionören transporteras det genom en s.k. vilokonditionör. Den 
matar bara mjölet vidare till pelletspressen där varan pressas till pellets. 
 

 

Konditionör 

Vilokonditionör 

Matriskåpa 

 Figur 3.1 Pelletspress  
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Det finns olika varianter av pelletspressar. I Norrköping använder man sig av en press som 
innehåller en s.k. ringmatris. I denna matris har ett antal hål med varierande diameter borrats, 
oftast används matriser med 5 millimeters hål. Innanför den cirkulära, roterande matrisen 
finns två rullar som när mjölet anländer pressar det genom matrisens hål. Utanför matrisen 
sitter två stycken skärverktyg som kapar av pelletsen i lämplig längd, ca 2 cm. 
 

 
  

Figur 3.2 Illustration av principen rullar som pressar mjölet genom 
ringmatrisen till pellets 

 
 
 
Anledningen till att man gör pellets av mjölet är framförallt för det är lätt att hantera. 
Transporterna blir effektivare genom minskade kostnader, dessutom minskar risken för spill 
på gårdarna. En annan fördel är att djuren inte kan välja ut endast vissa ingredienser16. 
 
 
Efter att mjölet har pelleterats med en snitthastighet av ca 10 ton/tim transporteras fodret till 
kylare som sedan töms då önskvärd temperatur uppnåtts. Därefter transporteras det färdiga 
fodret automatiskt till utlastningsbehållare i väntan på att lastbilar ska hämta och leverera till 
kund. Det finns idag knappt 100 st. utlastningsbehållare med en lagringskapacitet mellan 20 
och 30 ton styck17.  

                                                 
16 Holmens pelleteringshandbok, sid. 6 
17 Bilaga 2, flödesschema över processerna 
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3.3 Processer 
Huvudprocesserna vid fabriken i Norrköping är idag uppdelade enligt följande: 
Marknadskontakt ⇒ Produktframtagning ⇒ Råvaruförsörjning ⇒ Tillverkning ⇒ Utleverans18. 
Dessutom tillkommer en del stödprocesser. 
 
I denna rapport utelämnas marknadskontakt och produktframtagning då fokus framförallt är 
på tillverkningen. Processerna definieras istället enligt följande: 
 
 
 

 

Råvaruförsörjning Blandning Pelletering Utleverans 

Figur 3.3 Illustration av processerna vid foderfabriken i Norrköping 

3.3.1 Råvaruförsörjning 
Denna process innefattar framförallt mottagning, hantering och påfyllning av råvaror. Dessa 
råvaror transporteras huvudsakligen till fabriken via båt eller lastbil. Hantering av råvaror 
består framförallt av provtagning och lagring. Vissa sorter kan vara nödvändiga att syra-
behandla för att undvika salmonella. Råvaruförsörjning innebär även att förse operatörerna 
med nödvändiga råvaror för produktion. 
 

3.3.2 Blandning 
Under blandningsprocessen vägs och blandas de olika råvarorna som ingår i den aktuella till-
verkningsordern samman. Övervakning och kontroll av dosering sker. Denna process inne-
fattar provtagning, påfyllning och malning av råvaror. 
 

3.3.3 Pelletering 
Pelletering innebär att mjölet med dess ingående råvaror pressas genom en matris till pellets.  
Detta färdiga foder kyls sedan ner innan det lagras i utlastningsbehållare. Processen startas, 
justeras och övervakas av en processoperatör. Även kvalitetskontroll ingår. 
 

3.3.4 Utleverans 
Utleverans innebär att lastbilar hämtar färdigt foder i fabrik och distribuerar till kund. Även 
provtagning och vägning sker. Chaufförerna klarar oftast att lasta på egen hand.  
 
 
För att uppnå effektivitet och driftsäkerhet är det viktigt med ett jämt flöde mellan dessa pro-
cesser. Uppstår störningar i de första två processerna är risken stor att den tredje och vikti-
gaste processen blir lidande. Anledningen till att pelleteringen anses viktigast är för att den 
processen är den huvudsakliga flaskhalsen i produktionen. I processerna råvaru-försörjning 
och blandning går att finna outnyttjad maskinkapacitet och därför finns vissa buffertlager 
innan pelleterings processen. Dessa är dock inte större än att maskinerna frekvent kan börja 
påverka varandra och systemförluster uppstår.  

                                                 
18 http://int.lantmannen.se - Vår verksamhet - Lantmännen foder 
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4 Nulägesanalys och 
förbättringsmöjligheter 

Nulägesanalysen berör stora delar av verksamheten men med ett fokus på pelletspressarna, 
eftersom de som nämnts är de mest uppenbara flaskhalsarna i produktionen. Dessutom disku-
teras och redovisas en del förbättringsmöjligheter kring vissa presenterade områden. 

4.1 Kapacitet 
En omfattande ombyggnation av fabriken i Norrköping gjordes år 1999 och efter detta förvä-
ntades en produktion av ca 125 000 ton/år. Detta värde uppnås dock inte, framförallt p.g.a. 
oförutsedda driftstörningar och ogynnsamma tillverkningsrecept.  
 
Vid fabriken i Norrköping använder man sig av s.k. 3-skift, vilket innebär produktion mellan  
sön 22.00-fre 16.00. Vid behov produceras även under delar av helgerna. 
Nu mer förväntar sig Lantmännen att Norrköping ska kunna tillverka drygt 115 000 ton per 
år. För att uppnå detta krävs en tillverkningshastighet av 10,5 ton/tim per pelletspress, helt 
utan driftstörningar eller andra produktionsavbrott. Detta kan fabriken inte leva upp till idag. 
 
Uppföljning av registrerade driftstörningar under en period av två månader visar att pellets-
pressarna står stilla ca 15 tim/vecka p.g.a. oförutsedda händelser. Detta medför ett produkti-
onsbortfall på ca 8000 ton/år. Dessutom är tillverkningshastigheten starkt begränsad av 
receptens sammansättning och de kvalitetskrav som råder. Uppföljning av september månads 
tillverkning år 2004 visar att den verkliga tillverkningshastigheten är ungefär 9,3 ton/tim per 
pelletspress. Därför kan man idag förvänta sig en produktion av ca 90000 ton/år från fabriken 
i Norrköping. 

4.2 Tillverkning 
Processerna blandning och pelletering kräver idag två stycken operatörer på varje skift. En har 
huvudansvaret för pelleteringsprocessen och den andra för blandningsprocessen. Hur länge 
pelleterings processen kan gå störningsfritt beror framförallt på hur många ton av en viss 
foder sort som är blandad. Normalt ligger dessa satser mellan 10-60 ton, beroende på efter-
frågan. Efter varje tillverkad sats krävs ett sortbyte vilket tar tid och därmed innebär förlorad 
maskinkapacitet. Med anledning av detta bör man köra så långa serier som möjligt. 
Under tillverkning går dessvärre sällan pelletspressarna helt störningsfritt, bl.a. beroende på 
”mjölets tröghet”, ibland går det lätt genom maskinen, ibland tyngre. Ju tyngre det går, desto 
saktare måste man köra det. Om det går allt för trögt indikerar maskinen ”höglarm” vilket 
innebär att den stannar och man måste starta om igen. Detta är inte ovanligt förekommande. 
Orsaken till att visa sorter går olika tungt genom pelletspressarna är att de råvaror som ingår i 
de olika recepten har olika egenskaper. Vissa är mer tröga än andra. Ett annat relativt vanligt 
fel är att kylarna av någon anledning inte tömmer, även då måste processen startas om.  
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4.3 Flaskhalsar 
Idag återfinns de mest uppenbara flaskhalsarna i pelleterings processen. De två maskiner som 
pressar mjöl till färdigt foder har vardera en maximal kapacitet på ca 15 ton/timme. 
När pelletspressarna närmar sig maximal kapacitet är det de efterföljande kylarna som utgör 
flaskhalsar, då de har en kapacitet på ca 14 ton/timme vardera. Pelletspressarna kan sällan 
producera de 15 ton/timme som är önskvärt. Anledning är framförallt att recepten är opti-
merade efter pris på råvaror och inte efter produktionseffektivitet19. Priset på råvaror förä-
ndras ofta och stora partier kan inhandlas då de för stunden är billiga. Därefter förändras 
recepten utifrån tillgången av de olika råvarorna. Det är då inte ovanligt att recept-
förändringarna påverkar tillverkningshastigheten negativt. 
Andra orsaker till produktionsförluster är uppstartstid, kvalitetskrav och oplanerade stopp. 
Med kvalitetskrav menas en hållfasthet av det färdiga fodret för att det ska vara godkänt för 
leverans.  

4.4 Begränsningar 
Kapaciteten för blandningsprocessen begränsas idag huvudsakligen av åtgången av råvaror i 
de olika recept som tillverkas. En förutsättning för att blandningen flyter störningsfritt är att 
man hinner tillföra de råvaror som ingår. Detta i sin tur begränsas bl.a. av att flera olika sorter 
ska malas genom samma kvarn. Andra problem kan vara att råvaror sitter fast i silos eller för 
små tillverkningssatser. Ju större satser, ton per tillverkningstipp, man kan köra på 
blandningsverket, desto effektivare blir tillverkningen. Idag är 3 tons tipp det vanligaste. Den 
efterföljande blandaren har en kapacitet på 5 ton per tipp varför denna inte utnyttjas maximalt 
under drift. Anledningen är att p.g.a. råvarornas placering över vågarna kan man inte köra 
större satser. Detta beror på att recepten innehåller olika stor del av respektive råvara. Är flera 
råvaror som till stor del ingår i aktuellt recept placerade nära varandra över vågarna får dessa 
senare inte plats i vågen när doseringen påbörjas. 
 
Den totala pelleteringsprocessen begränsas även av en hel del produktionsstopp. Framförallt 
utgörs dessa av sortbyten vilket tar ca 15 min, ej inräknat en uppstartstid för att nå maximal 
kapacitet. Dessutom planeras stopp för daglig rengörning (vilket oftast sker i samband med 
sortbyte), veckovis rengörning (ca 4 timmar), och diverse annat underhåll.  
 
En produktionsmässig begränsning är att efterfrågan bara går att fastställa för 2-3 dagar 
framåt i tiden. Detta medför att det är svårare att producera längre serier. Det finns även ett 
begränsat antal utlastningsbehållare.  
 
Samtidigt som pelletspressarna allt som oftast är flaskhalsar i produktionen finns outnyttjad 
maskinkapacitet. Som tidigare nämnts skulle blandningsprocessen kunna utnyttjas mer, denna 
sägs ha en kapacitet av 60 ton/timme i jämförelse med pelletspressarna som tillsammans 
maximalt kan producera 28 ton/timme. Förmodligen skulle en kvarn- och doserings-
optimering kunna fördubbla dess kapacitet. Dessutom skulle transportörer och elevatorer som 
förflyttar råvaror/foder kunna utnyttjas mer.  

                                                 
19 Annelie Carlsson, receptoptimerare Lantmännen foder 
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4.5 Underhåll 
Underhåll består framförallt av sanering och elektriska eller mekaniska reparationer. Alla 
fabrikens enheter är oftast involverade i underhållet. Planerat underhåll förekommer en gång i 
veckan då produktionen står still. Det är då viktigt att så många aktiviteter som möjligt sam-
ordnas och utförs. Förebyggande underhåll utförs inte i så stor utsträckning, framförallt p.g.a. 
tidsbrist, men även brist på motivation spelar in. Istället utförs reparationer efter att haveri har 
uppkommit.  

4.6 Personal 
Den operatör som har ansvaret för blandningsprocessen förser pelletsoperatören med mjöl 
som sedan pressas till färdigt foder. Operatören startar en tillverkningsorder och övervakar 
och underhåller därefter processen i form av påfyllning av råvaror, rätt dosering, m.m. Då 
ingen blandning förekommer sker framförallt påfyllning. Pelletsoperatören startar upp, ställer 
in lämpliga parametrar och övervakar process pelletering. 
 
Manöverrumspersonalen känner sig ”låsta” då de anser att processerna hela tiden behöver 
övervakas, d.v.s. inte är tillräckligt driftsäkra. Samtidigt finns en negativ inställning till mer-
uppgifter bland operatörerna.  
 
Förutom processoperatörerna finns under dagtid två sanerare som huvudsakligen ägnar sig åt 
att städa, två mekaniker och en elektriker. Två personer ägnar sig åt att förse fabriken med de 
råvaror som behövs. Dessa arbetar tvåskift.  
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4.7 Mätetal 
Idag mäts fabrikens lönsamhet huvudsakligen i kronor per deciton vilket innebär total kostnad 
för att tillverka hundra kilo foder. Detta mätetal jämförs senare med andra fabriker. Detta kan 
anses vara en felaktig jämförelse då fabrikerna har varierande förutsättningar, t.ex. olika antal 
pelletspressar och kapacitet för dessa. 
Inom Lantmännen är de medvetna om problematiken men har inte funnit något mer rättvist 
mätetal och dessutom används det även för att se om varje specifik fabrik förbättrar eller 
försämrar sig20. Under 2003 var Norrköpingsfabrikens kostnader enligt en benchmark under-
sökning av foderdivisionens fabriker ungefär 50 % högre än genomsnittet (inklusive två 
fabriker i Kalmar som inte tillhör Svenska Lantmännen). Att Norrköpingsfabrikens om-
kostnader var så höga beror delvis på ett längre stillestånd under året, dock ligger foder-
fabriken i Norrköping generellt ganska högt.  
 
Internt vid fabriken i Norrköping finns uppföljning av tillverkade kilo per dag och månad, 
färdigvarulager per dag, kvalitet-hastighet för varje sort, tillverkade kilo jämfört med andra 
fabriker och mot budget, årets reklamationer jämfört med föregående år, och produktion 
senaste veckan jämfört med föregående år. Informationen presenteras på en anslagstavla i 
fabriken. 
 
Operatörerna har idag rutiner för loggning av hur varje sort gått att tillverka. Detta innebär 
nötningstal (hållfasthet för färdigt foder), lämplig hastighet, temperatur och pressens Ampere 
(avgör hur trögt det går att tillverka). Detta fungerar som ett bra hjälpmedel då sorten skall 
tillverkas igen, samtidigt kan det utgöra ett hinder för att förbättra processen då många sällan 
kör fortare än föregående gjort. Även driftstopp loggas, dock förekommer idag ingen 
uppföljning av detta.  
 
Som tidigare nämnts skulle kylarna efter press kunna vara flaskhalsar vid bl.a. gynnsammare 
tillverkningsrecept. Några mätetal för styrning av dessa finns idag inte, möjligen skulle dess 
kapacitet gå att förbättra genom en ökad genomströmning när fodret uppnått en lämplig 
temperatur.   
 
Blandningsprocessens begränsningar och outnyttjade kapacitet är idag inget som följs upp 
eller undersöks. Största anledningen till detta är förmodligen att blandningsverket inte upplevs 
som någon flaskhals. De mätetal som styr eller kontrollerar denna process är framförallt våga-
rnas doseringssäkerhet. 
 
Även om det finns en del mätetal för operatörerna finns det idag inga direkta operatörsmål, 
vilket innebär att viljan till förbättring delvis kan utebli. 
Mätetal angående pressarnas effektivitet, begränsningar och orsakerna till detta, saknas idag. 

                                                 
20 Joakim Gannholt, tillverkningscontroller Lantmännen foder 
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4.8 Pelletspressarna 
Pelletspressarna når sällan upp till den köpta kapaciteten, d.v.s. 15 ton/timme. Detta beror på 
flera olika faktorer som kan sammanfattas inom följande områden. 

4.8.1 Recept 
För varje fodersort finns ett unikt recept. Dessa optimeras efter kostnadseffektivitet, t.ex. 
råvarupris, istället för tillverkningseffektivitet. Detta har oftast visat sig vara det mest gyn-
nsamma ur ett helhetsperspektiv även om det kan innebär att produktiviteten minskar bety-
dligt. Dock ska receptkostnaden ställas mot den kostnad fabriken får vid förändringen. Är 
fabrikens kostnad högre än vinsten vid receptförändringen ska ändring inte ske21. I 
Norrköping finns idag finns ingen kunskap om hur man beräknar denna merkostnad varför 
förändring alltid sker. Därför bör man finna kostnadsanalyser för att bestämma denna mer-
kostnad. Man bör även kartlägga vilka ingående råvaror som har störst betydelse för till-
verkningshastigheten. Detta kan dock vara svårt då råvarorna som används till största delen är 
biologiska material som inte är exakt lika från gång till gång, bl.a. beroende på väder i form 
av luftfuktighet och temperatur. 
 
Utifrån bestämda recept är konditionören och matrisen som mjölet pressas genom för att bli 
pellets avgörande för hur mjölet går att tillverka. Ju längre tid mjölet befinner sig i kondi-
tionören innan pressning, desto bättre går det sedan att tillverka. Detta beror på att mjölet får 
längre tid att blandas med den ånga och melass som tillsätts. Idag uppehåller sig mjölet runt 
25 sek. i konditionören. Det vore önskvärt med en betydligt länge tid. 
 
Matrisernas tjocklek påverkar processen. Ju tjockare matris desto ”tyngre” går tillverkningen. 
Optimalt vore om man kunde byta matris beroende av vilket recept man tillverkar. Det finns 
matriser att tillgå på marknaden som man på ett enkelt sätt spänner fast i pressarna. Detta 
skulle förmodligen ändå inte bli lönsamt då många varianter krävs i lager och arbetet skulle 
vara tidskrävande. Idag används matriser med en tjocklek av 105 eller 115 mm, eventuellt 
borde en något tjockare matris användas då de flesta sorter går lätt att tillverka. Exempelvis 
använder de vid fabriken i Västerås en 120 mm matris för tillverkning av kofoder vilket de 
anser är optimalt22. 
 
En matris livscykel kan liknas vid en omvänd badkarskurva. Försämrad fodertillverkning 
uppstår då matrisen är ny, lika så när den är allt för sliten. Däremellan kan effektivast till-
verkning ske. Generellt sätt kan en matris utnyttjas effektivt i upp till 1000 drifttimmar, 
därefter bör den anses vara förbrukad. Detta 
kan dock variera, bl.a. beroende på hur ofta 
man producerar utan mellanrum mellan matris 
och rullar. Ju oftare matris och rullar ligger 
mot varandra, desto fortare slits dessa ut. 
Därför bör man vid fabriken i Norrköping 
utreda inom vilket intervall av drifttimmar 
deras matriser går att nyttja maximalt.  

Effektivitet

Figur 4.1 En matris livscykel 

Timmar   

                                                 
21  Annelie Carlsson, receptoptimerare Lantmännen foder 
22 Jan Andersson Produktionstekniker foderfabriken i Västerås 
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4.8.2 Kvalitet 
Färdigt foder måste uppfylla en viss hållfasthet, kallat nötning, för att vara godkänt för 
leverans. Nötningstest och visuell kontroll av det färdiga fodret utförs. För att uppnå gällande 
kvalitetskrav begränsas ofta pressarnas effekt. 
Foderkvalitet är till stor del beroende av hur recepten är komponerade. Ett tydligt samband 
finns även mellan kvalitet och tillverkningshastighet. En nackdel med det nötningstest som 
utförs är att det sker först efter ca en timmes produktion vilket kan medföra att pressarnas 
kapacitet inte utnyttjas maximalt. Lämpligt vore om någon form av kvalitetstest kunde utföras 
strax efter uppstart. Dessutom borde kontinuerligt underhåll av mätutrustningen ske då den är 
ett viktigt styrmedel för processen. 
 
Idag utförs kvalitetstesten på våning 1 medan operatörerna mestadels arbetar på våning 3 där 
pelletspressarna finns. Om testen istället skulle kunna göras i närheten av pressarna skulle 
förmodligen intresset för att förändra och förbättra processerna öka. 
 
Hållfasthetskraven bestäms internt vid fabrikerna. En sammanställning23 över fabrikernas 
krav visar att Norrköping har betydligt högre nötningskrav än övriga fabriker. Med anledning 
av det bör man ifrågasätta om Norrköping tillverkar för bra foder. Visserligen har de betydligt 
färre reklamationer än övriga fabriker24 men man borde eventuellt sänka minimigränsen något 
för att få upp tillverkningshastigheten. 

                                                 
23 Bilaga 1, Nötningstal och reklamationer för Lantmännens fabriker 
24 Bilaga 1, Nötningstal och reklamationer för Lantmännens fabriker 
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4.8.3 Operatör 
Operatören har den viktigaste rollen i processen och har huvudansvaret för driften. Hans 
agerande kan direkt påverka driftstörningar i processen. För att undvika missförstånd och att 
fel upprepas skulle bättre kommunikation och samarbete mellan de olika skiften och övriga 
avdelningar i fabriken vara önskvärt. 
 
Inom fabriken finns ett internt system för rapportering av avvikelser. Detta används framför-
allt av operatörerna för att meddela fel till underhållsavdelningen. Från operatörerna finns ett 
önskemål om att återrapporteringen av detta skulle fungera bättre. Idag går det att i det interna 
systemet se vad som är åtgärdat och när. Detta är dock ganska svåråtkomligt och inte så lätt 
att överblicka.  
 
Till operatörernas hjälp finns det idag en form av dagbok för att rapportera avvikelser mellan 
skiften. Denna används sällan utan information ges bara muntligt. Under stundtals stressiga 
förhållanden kan det vara lätt att glömma att meddela fel som påverkar produktionen. Därför 
bör man utveckla ett lämpligt arbetssätt för rapportering mellan skiften. Förslagsvis en lättil-
lgänglig elektronisk loggning där man kan kvittera när man läst och när problemet är åtgärdat. 
 
En stor del av processens effektivitet beror av hur operatören agerar. Operatören bör mini-
mera stopptider genom bättre planering, större kunskap och intresse. Därför bör operatörerna 
kontinuerligt utbildas och på olika sätt påminnas av vikten att pelletspressarna hela tiden är i 
drift. För att införa ett större ”brandalarmstänk” hos operatörerna, d.v.s. snabbt starta om pro-
cessen vid stopp, skulle operatörsmål kunna vara ett hjälpmedel. Detta mål ska helst vara ut-
format av operatörerna själva och på ett lättförståeligt sätt beskriva hur processen går. 
Operatörerna ska själva presentera data och göra uppföljning. Detta bör ske kontinuerligt, 
förslagsvis varje vecka. Arbetet ska vara enkelt och inte tidskrävande. Resultatet skulle kunna 
bli ett större fokus på drift för att uppnå eller överträffa satta mål. 
Möjlig uppföljning som målen sedan sätts ut efter skulle kunna vara minimala stopptider eller 
någon form av effektivitetsmått för pelletspressarna, ex. utrustningseffektivitet (OEE). Detta 
mått går sedan att förenkla och anpassa till gällande process. En operatör per skift skulle 
kunna ha ansvaret för detta. 
 
Operatörerna bör i större utsträckning än idag uppmuntras till förändring och förbättring. 
Operatörerna har den största kunskapen om processerna och bör därför involveras mer vid 
förändringsarbete. För att utveckla tillverkningen krävs att man vågar testa och det är då 
viktigt att operatörerna känner stöd för detta från fabriksledningen. 
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4.8.4 Planerade stopp 
Planerade stopp sker för att säkerställa att kvalitetskrav och driftsäkerhet upprätthålls. Detta är 
tid då företagets ledning valt att stänga av produktionen25. I Norrköping innefattar planerade 
stopp veckorengörning, provtagning och en del elektriska och mekaniska reparationer. Dessa 
anses nödvändiga men medför en produktionsförlust. 
 
Varje vecka förekommer planerat hygienunderhåll av pelletspressarna. Detta utförs av opera-
törerna och medför ett stopp på ca 4 timmar. Samtidigt sker sanering av kyl och vissa filter av 
hygienpersonalen. Vid behov utförs även elektriska och mekaniska reparationer. Underhållet 
genomförs oftast på tisdagar men går att flytta för att stoppet ska bli så optimalt som möjligt. 
 
Planerade stopp i form av olika underhåll sker idag inte optimalt. Bristande kommunikation 
mellan sanerings- och underhållspersonal medför att maskinerna står still ”i onödan” då 
arbeten inte utförs samtidigt. Det är viktigt att denna stopptid minimeras genom god pla-
nering, organisering och samarbete. Underhållet ska aldrig behöva ta längre tid än vad den 
mest tidskrävande åtgärden tar att genomföra. Dessutom är det viktigt att så mycket underhåll 
som möjligt genomförs samtidigt så inte vissa aktiviteter utförs vid något annat tillfälle. 
 
För att optimera detta ytterligare krävs någon form av samordnare. Detta bör hamna under den 
nyligen inrättade tjänsten Processförbättrare. Personen har stor kännedom om processerna och 
när det produktionsmässigt är lämpligast att genomföra. Underhållet bör planeras tidigt i 
veckan, förslagsvis med hjälp av en rutinlista där planerade aktiviteter och tider kan doku-
menteras. Detta kan leda till en bättre överblick av det mest tidskrävande arbetet och där 
mekaniker, sanerare, m.fl. eventuellt kan samarbeta. 

                                                 
25 TPM, Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo sid.112 
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4.8.5 Oplanerade Stopp 
Dessa stopp uppkommer på grund av olika driftstörningar och resulterar ofta i så kallade hög-
larm vilket innebär att pressen stannar då den går för tungt. Felen uppstår framför allt i sam-
band med uppstart men förekommer även slumpartat. De flesta felen medför ett produ-
ktionsbortfall på ca 10 minuter per stopp. 
 
De oplanerade stoppen tar sällan lång tid att åtgärda men är istället desto fler. Bättre upp-
följning av driftstörningar för kartläggning av de mest förekommande felen och dess bety-
delse skulle kunna minimera de oplanerade stoppen. Dessutom vore det önskvärt med ett 
större fokus på noll fel från hela organisationen. 
 
Till oplanerade stopp räknas haveri, omställnings- och uppstartstid26. Med anledning av det 
räknas även sortbyten i Norrköpingsfabriken som oplanerade stopp, även om operatören 
endast till viss del kan styra över detta.  
 
Störningar beror framförallt på mekaniska och elektriska problem, dessa stopp uppkommer 
inte så ofta men kan bli desto långvarigare. Sortbyten förekommer ofta och beror bl.a. på till-
verkning av många olika recept och begränsad lagerkapacitet. 
En kartläggning av driftstörningar under perioden 12/8-12/9 2004 visar att sortbyte står för ca 
40 % av den totala stopptiden vilket motsvara ca 68 timmar. För att minska dessa stopp krävs 
att man kan köra längre serier, d.v.s. fler ton av varje sort. Idag är dock operatörerna begrä-
nsade av lagermöjlighet och att utlastningsunderlaget endast sträcker sig två dagar framåt i 
tiden. 
 
Idag beställer kund foder tre dagar innan leverans vilket medför att operatörerna i Norrköping 
får fastställda utlastningsunderlag två dagar innan leverans. Önskvärt vore om detta utlastni-
ngsunderlag skulle kunna fastställas någon dag tidigare än vad som sker idag. Preliminära 
listor finns för två veckor framöver, dessa är dock inte tillförlitliga. Genom önskemål och 
diskussion med planerare och kund skulle lastningsunderlag eventuellt kunna fastställas 
tidigare. 

                                                 
26 TPM, Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo sid.114 
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4.8.6 Styrning/Mätning 
Processen styrs och regleras av olika processparametrar, t.ex. hastighet (matning) och tempe-
ratur. En del regleras med automatik och vissa kan regleras av operatören själv. Ett problem 
med pelletspresssarna är att de stundtals börjar självsvänga. Man försöker hålla pellets-
pressarnas strömstyrka, d.v.s. maskinernas belastning, konstant vilket hastigheten (matningen) 
anpassar sig efter. Då matningen hela tiden strävar mot ett högre värde kan den ibland börja 
svänga samtidigt som temperaturen förändras. Hur dessa parametrar samspelas bör utredas 
och förändras för att uppnå en så stabil tillverkning som möjligt. Eventuellt beror problemet 
på för trög reglering. 
 
Idag mäts bl.a. antalet drifttimmar som kvarnarna varit i drift. Lämpligt vore om drifttimmar 
loggades och följdes upp även för t.ex. transportörer och elevatorer som slits med tiden. Detta 
skulle kunna underlätta för underhåll.  
 
Enligt gällande lagkrav måste hönsfoder eller dess ingående råvaror hettas upp till minst 75 
grader för att vara godkänt för leverans. Anledningen till detta är för att ta död på vissa bakte-
rier, t.ex. salmonella. Vid fabriken i Norrköping är det ånga som hettar upp mjölet innan det 
hamnar i pelletspressarna. Denna ånga tillsätts i konditionören och startar först efter att mjölet 
påmatats ca en minut. Totalt sett tar det ca 2,5 min innan mjölet har uppnått 75 grader. För att 
säkerställa lagkrav och öka foderkvaliteten bör ångan tillsättas betydligt tidigare. Denna regle-
ring av processparametern kan enkelt justeras i programmet. Ångan bör kunna starta samtidigt 
som påmatningen och dessutom rampas upp snabbare än idag. Efter längre stillestånd före-
kommer även en förvärmning av pelletspressarna. Tiden för denna uppvärmning är beroende 
av hur lång tid maskinerna stått still. 
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5 Förslag 
I detta avsnitt redovisas förslag på hur vissa tekniska förändringar skulle kunna leda till en 
ökad effektivitet och driftsäkerhet. Även förslag på hur förändringar av arbetsmetoder skulle 
kunna införas vid Norrköpingsfabriken presenteras. Dessutom redovisas idéer om hur Lant-
männens fabriker skulle kunna samarbeta i större utsträckning än vad som sker idag. 

5.1 Tekniska förändringar 
För att öka produktiviteten och driftsäkerheten vid foderfabriken i Norrköping skulle vissa 
tekniska förändringar vara nödvändiga. Även små förändringar kan vara väldigt värdefulla, 
exempelvis skulle en ökad genomsnittlig tillverkningshastighet med ett ton per timme med-
föra en årlig produktionsökning med ca 10000 ton per år. Nedan anges förslag på tekniska 
förändringar som kan vara avgörande för att uppnå en högre produktivitet. 

5.1.1 Konditionör 
Det är idag känt att konditionörens utformning påverkar tillverkningshastighet och kvalité. 
Därför bör man vid fabriken i Norrköping öka fokus på dess funktion. Förslagsvis bör man 
först och främst utvärdera hur långt man kan komma med nuvarande teknik, d.v.s. genom 
reglering av frekvensomvandlare och genom paddlarnas placering och inställning. 
 
Mjölets uppehållstid kan förändras marginellt genom att justera de paddlar som sitter i kondi-
tionören och vars uppgift är att slänga mjölet framåt. Det finns optimala ritningar för dess 
placering, därför bör man undersöka hur de är ställda. 
 
Till den ena presslinjens konditionör finns en frekvensmotor installerad, dock utan att idag 
användas. Om den tas i bruk kan man anpassa matningen efter varje specifik sort och på det 
viset förlänga uppehållstiden. Efterföljande vilokonditionör bör sedan vara lätt att reglera på 
samma sätt.   
 
Det finns andra lösningar på konditionörer än de som används vid tillverkningen i Nor-
rköping. Vid Klintehamnsfabriken på Gotland använder man sig av en s.k. Boa som pressar 
mjölet och tillsätter ånga. Detta har förbättrat deras kvalitet och tillverkningshastighet bety-
dligt27. Dock finns inga exakta siffror på hur produktionen påverkats. Mjölets uppehålls-tid i 
Boan och tillhörande matarskruvar är ca en minut och tillverkning kan ske utan det kost-
samma bindemedlet wafolin. En nackdel med Boan är att den slits avsevärt mycket mer än en 
vanlig konditionör. Därför bör den placeras så att den är lättillgänglig för underhåll. Ur ett 
helhetsperspektiv anser dock Jan Lindström att Boan har en klar fördel gentemot en vanlig 
konditionör. 
 
Vid foderfabriken i Norrköping finns från en nerlagd tillverkningslinje en annan typ av kondi-
tionör att tillgå. Volymmässigt skiljer den sig inte mycket gentemot den som används idag. 
Däremot sker tillsättningen av ånga och melass på ett bättre sätt. Melassen hettas upp innan 
det införs i mjölet, dessutom tillförs melass och ånga i hela konditionören, inte bara i änden. 
Denna teknik anses av många operatörer vara betydligt bättre än den som används idag dock 
finns ingen kunskap om hur ett användande av denna konditionör skulle kunna förändra till-
verkningen. 
 

                                                 
27 Jan Lindström, underhållschef Klintehamn 
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Konditionörer med dubbelt så stor kapacitet mot vad som används i Norrköping idag finns vid 
Lantmännens nerlagda fabrik i Skänninge. Rent tekniskt skulle dessa gå att använda i Nor-
rköping och bör vara ett alternativ om Lantmännen godkänner detta. 

5.1.2 Nivåvakter 
Förslag finns om att höja nivåvakterna i respektive utlastningsbehållare. Idag är nivåvakterna 
placerade mellan 1,5 och 3 meter ner i respektive behållare. Vakterna är fästa i järnrör för att 
de ska vara placerade på en fixerad nivå och inte kunna lägga sig uppe på det färdiga fodret. 
Ingen utredning är gjord angående hur högt vakterna kan placeras men uppskattningsvis 
skulle lagerkapaciteten kunna öka med upp till 200 ton. Arbetet medför ingen direkt material-
kostnad, däremot kan det vara tidskrävande. Dock behöver inte detta ske omgående utan 
istället när det finns tid över för berörd personal. En höjning av nivåvakterna bör införas på 
prov i ett antal utlastningsbehållare.  
 
En alternativ lösning är att förlänga den tid som bestämmer hur länge påfyllning av behållare 
ska ske efter att nivåvakten har blivit påverkad. Detta kan göras genom enkla justeringar i 
programmet. Nackdelen är dock att slitaget av vakterna ökar då de utsätts från ett större tryck 
från den färdiga varan. Ett annat problem med bägge dessa möjligheter är att det färdiga 
fodret inte har några bestämda behållare utan delvis varieras. Därför måste nivåerna anpassas 
efter den sort som matar på allra snabbast. Ju fortare det går att fylla behållaren desto snab-
bare måste ett behållarbyte ske. Detta innebär att lagermöjligheten inte går att utnyttja till 
fullo då sorter med lägre hastighet tillverkas. Problemet går att undvika genom att de järnrör 
vakterna är fästa vid går att justera i höjdriktning eller att ha bestämda utlastningsbehållare.  
 
En ökad lagerkapacitet skulle kunna innebära möjlighet att köra längre serier vilket minskar 
stopptider för sortbyten. En annan fördel är att fler behållare för udda sorter kan frigöras. 
 
 
 
 
   

Figur 5.1 Höjden för nivåvakterna bör 
vara justerbar  
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5.1.3 Dosering från förbehållare 
Ett tekniskt problem med pelletsprocessen är doseringen från de förbehållare till pressarna 
som finns. Påfyllningen regleras av pneumatiskt styrda spjäll som doserar lika mycket oavsett 
vilka råvaror som ingår i mjölet. Det är inte ovanligt att detta medför stopp i elevator innan 
pelletspress eller att processen stannar då spjället inte hinner med att dosera. Allt beroende av 
tyngden på ingående råvaror i recepten. Det är heller inte ovanligt att det uppstår problem 
med de gränslägen som reglerar hur mycket spjällen ska öppnas. Enligt loggade drift-
störningar under perioden 12/6-12/9 2004 har detta medfört produktionsbortfall på ungefär tio 
timmar. Detta problem förekommer inte frekvent utan mera periodvis. Under november 
månad 2004 medförde problemet, enligt registrerade driftstörningar, ett produktionsbortfall av 
ca 13 timmars tillverkning. Samtidigt upplevs det ständigt som ett orosmoment av opera-
törerna. 
 
Problemet bör gå att undvika genom bättre reglering. Dock är sträckan som mjölet transpo-
rteras från förbehållare till press ganska lång vilket försvårar styrningen. Förslagsvis bör 
därför transportören efter förbehållaren vara frekvensstyrd istället för att drivas med konstant 
hastighet vilket förekommer idag. Den frekvensstyrda motorn kan sedan samverka och regle-
ras efter strömstyrkan på elevatorn efter transportören. Med hjälp av det kapacitets-spjäll som 
finns placerat under varje förbehållare kan man uppnå ett jämt flöde av transporterat mjöl. 
Genom denna förändring kan förbehållarna hållas konstant öppna vilket även medför att man 
undviker risken att mjölet fastnar i behållarna. Då det redan finns fungerande frekvensmotorer 
som inte används i fabriken behöver inte kostnaden för nyinköpt material bli speciellt stor. 
Dock krävs en del mekaniskt arbete och datamässiga förändringar men detta bör inte bli 
speciellt omfattande. 
 
Ett annat alternativ är att använda sig av fler gränslägen på de spjäll som reglerar påmatningen 
från förbehållarna. Idag finns 4 stycken gränslägen på varje spjäll, dock används bara 2 
stycken av dessa. Utifrån aktuellt recept ska man sedan kunna välja mellan vilka lägen spjället 
ska verka. Detta förslag bör dock inte bli lika tillförlitligt då det innebär att betydligt fler ele-
ktroniska givare måste anslutas vilket upplevs som ett problem redan idag.  
 
För att undvika problemet finns ett förslag om att man ska utnyttja behållare som idag inte är i 
drift istället för de befintliga förbehållarna. Dessa behållare är egentligen mer strategiskt pla-
cerade och i bättre kondition än de som används idag. Dock skulle en omfattande och förmo-
dligen kostsam ombyggnation krävas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press 
Förbehållare

Transportör 

Frekvensstyrd motor 

Elevator 

 Figur 5.2 Förslag om vart den frekvensstyda motorn bör kopplas in 
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5.1.4 Melass 
Melass är ett dyrt bindemedel som tillsätts i konditionören för att öka foderkvaliteten. När bla-
ndningen sker i konditionören är risken stor för att den inte blir homogent fördelad. Om mela-
ssen istället skulle tillsättas i blandaren hinner melassen fördelas och sugas upp bättre i mjölet. 
Detta användes förr vid fabriken i Norrköping men togs bort efter att den s.k. massflödes-
mätaren havererat. Under tiden den var i bruk upplevdes det dock som att foder-kvaliteten 
blev betydligt bättre än idag. Det gick då att bestämma hur många procent av den totala mela-
ssen som skulle tillsättas i blandaren eller konditionören.  
 
Att återinföra inblandning av melass i blandaren kan medföra vissa problem då endast ett 
begränsat antal vätskor kan anslutas. Dock kommer förmodligen en ombyggnation av bla-
ndaren att ske varför man då bör överväga om man vill ha möjlighet att tillsätta melass i 
blandaren. 

5.1.5 Förvärmning av pelletspressarna 
Idag förvärms pelletspressarna efter längre stillestånd och detta för att ta död på eventuella 
bakterier. Ju längre pelletspressarna stått stilla, desto längre uppvärmningstid. Efter att vecko-
rengörning av maskinerna är utförd förvärms de oftast en timme vardera. När det sedan är 
dags att starta pelletspressarna öppnar man en lucka på maskinen så att det färdiga fodret 
kommer ut på golvet istället för ner i efterföljande kylare. När fodret uppnått 75 grader stängs 
luckan. Anledningen till att man gör detta är för att säkerställa så inget foder som inte upp-
fyller temperaturskraven levereras.  
 
Då det första fodret som tillverkas efter längre driftstopp körs ut separat finns det ingen an-
ledning att ha förvärmningen av pelletspressarna. Genomförda försök visar att de stora järn 
matriserna i maskinerna ändå inte hinner hettas upp tillräckligt för att minska på svinnet i och 
med en uppstart. Genom att ta bort denna förvärmningstid får man ytterligare två produktions-
timmar per vecka. Detta genererar en ökad produktion av ca 1000 ton per år, vilket motsvarar 
ungefär 2,5 dygns tillverkning. 
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5.2 Tekniska hjälpmedel 
Idag känner sig en stor del av personalen vid fabriken i Norrköping begränsade då flertalet 
anser att processerna hela tiden behöver övervakas. Med hjälp av tekniska hjälpmedel skulle 
deras flexibilitet kunna öka, få bättre förutsättningar att kunna utföra meruppgifter, samtidigt 
som de har kontroll över processerna. 

5.2.1 Handdatorer 
Med hjälp av handdatorer skulle processerna i fabriken kunna styras och övervakas. Detta 
skulle kunna få operatörerna att känna sig tryggare i sina arbetsuppgifter. Handdatorer är ett 
hjälpmedel som blivit allt vanligare både inom kontorsmiljöer och industrier. 

5.2.1.1 Användningsområden 
Användningsområdena för dagens moderna handdatorer är i det närmaste obegränsade. Det är 
fullt möjligt att på handdatorerna se alla processbilder och integrera alla funktioner som är 
nödvändiga. Därav skulle skillnaden bli obefintlig för operatörerna gentemot att sitta i manö-
verrummet och styra processerna. Dessutom verkar enheterna i realtid, vilket innebär att de 
ständigt uppdaterar sig. 
 
Det är även möjligt att få handdatorerna att kommunicera med Rejus, vilket är ett internt 
underhållsprogram vid fabriken i Norrköping. I Rejus rapporteras i huvudsak elektriska och 
mekaniska fel av operatörerna. Dessutom används programmet för att se vilket förebyggande 
underhåll som ska utföras och därefter kvitteras arbetet när det är slutfört. Om man sätter 
streckkoder på aktuella maskinelement är det möjligt att med handdatorn som innefattar en 
streckkodsläsare, scanna av streckkoden efter utfört arbete, fylla i lämpliga uppgifter, och 
därefter skicka informationen trådlöst till rejus.  
 
Ett annat användningsområde skulle t.ex. kunna vara att koppla headsets till handdatorerna 
och genom dessa kommunicera via IP telefoni. Andra tänkbara applikationer är inventering av 
förbrukningsmaterial, lagerhantering och övervakning via kamera28. 

5.2.1.2 Hårdvara 
Det finns en uppsjö av handdatorer på marknaden. Med tanke på den något påfrestande miljön 
i fabriken skulle det vara nödvändigt med en robust handdator lämplig för industrier. För detta 
ändamål skulle en Intermec 730 Color Mobile Computer vara passande. Denna handdator är 
konstruerad för att användas i tuffa miljöer, både inomhus 
och utomhus och klarar av temperaturer mellan -10°C till 
55°C. Den går att styra både genom tangenterna och genom 
touch skärmen viket förenklar användandet. Storleken på 
Intermec 730 är 178mm x 89mm, vilket gör den enkel att 
bära med sig. En förutsättning för kommunikation är att 
handdatorerna har radiokort, vilket Intermec 730 har 
inbyggt29.  
 

Figur 5.3 Intermec 730 

                                                 
28 Tomas Lundgren, it-teknik 
29 www.intermec.nu – Intermec Product Profile 
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För att handdatorerna ska kunna kommunicera med systemet måste ett trådlöst nätverk byggas 
i fabriken. För detta krävs accesspunkter med antenner runt om i fabriken. En accesspunkt är 
en sändare och en mottagare som kopplas till företagets fasta nätverk. Intermec har access-
punkter som kan strömsättas via nätverkskabeln, detta kallas för power by lan.  Informationen 
omvandlas sedan från kabel till radiovågor.  
Det är svårt att ha en exakt uppfattning om hur många accesspunkter som skulle behövas i 
fabriken innan en radiomätning genomförts. Kravet på tillförlitlighet i mottagningen är också 
avgörande för antalet accesspunkter som behövs installeras. Dock kan man utgående från ri-
tningar över respektive våningsplan uppskatta att det skulle behövas ca 20 stycken punkter i 
fabriken för att uppnå en relativt tillförlitlig mottagning. En fördel med Intermecs access-
punkter är att det går att sätta in dubbla radiokort vilket innebär att man kan placera appli-
kationen på en vägg och sedan borra ett hål genom denna och placera antenner på vardera 
sida. Detta blir betydligt billigare än att placera accesspunkter på bägge sidor om väggen. 
 
 
 
 

 
Figur 5.4 Illustration av hur accesspunkter med dubbla antenner kan placeras på ett 
våningsplan innehållande maskinelement . Accesspunkterna är sammankopplade med 
processbildsservern via nätverkskabeln.  
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5.2.1.3 Mjukvara 
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att arbeta med handdatorer i produktionen måste 
alla processbilder och allt annat grafiskt som man vill kunna se anpassas för en handdators 
skärm. Detta innebär en upplösning av ungefär en fjärdedels VGA skärm. Teleca Uniview AB 
har gjort delar av det nuvarande systemet och kan genomföra denna förändring30.  
 
När det grafiska är anpassat måste bilderna läggas på en vanlig PC som sedan fungerar som 
server åt handdatorerna. All information som ska visas på handdatorerna lagras på denna 
server, det sparas alltså inte direkt i de olika enheterna. Anledningen till att det inte går att 
koppla direkt till nuvarande server är för att idag används en VAX dator som har en lite 
annorlunda funktion gentemot en vanlig PC. I denna finns all dynamiskt data, d.v.s. alla 
händelser. I de olika PC klienterna finns statisk data lagrad, denna består av de grafiska pro-
cessbilderna.    

5.2.1.3.1 Terminal Server 
För att handdatorerna och servern sedan ska kunna kommunicera krävs programmet Terminal 
Server. Terminal Server är en funktion i Microsoft Windows Server 2003 som kan förbättra 
programvarudistribution som är svår att hantera med traditionella metoder. Med Terminal 
Server kan Windows-baserade program eller själva Windows-skrivbordet levereras till i stort 
sett vilken datorenhet som helst, även de som inte kan köra Windows. När användare kör ett 
program på Terminal Server utförs programexekveringen på servern och bara information för 
tangentbordet eller bildskärmen överförs via nätverket. Användare kan bara se sina egna akti-
viteter och förblir oberoende av andra klienter31. 

5.2.1.4 Kostnad 
En handdator Intermec 730 med inbyggt trådlöst nätverk och Terminal Server klient kostar  
17 300 kr. Accesspunkter med inbyggd antenn och av lite bättre klass kostar ca 5000 kr. För 
att veta exakt hur många accesspunkter som skulle behövas måste en radiomätning göras. En 
sådan kostar ca 10 000 kr. Uppskattningsvis krävs 20 stycken accesspunkter, förmodligen 
krävs ännu färre med en tillräckligt genomtänkt placering och med antenner på vardera sida 
om väggarna. För att täcka upp hela fabriksområdet skulle det behövas betydligt fler, dock rör 
man sig sällan inom vissa områden varför det knappast är nödvändigt. 
 
Kostnaden för att anpassa det grafiska är lite svårare att uppskatta. Teleca Uniview AB skulle 
kunna utföra detta, kostnaden beror på hur mycket data man vill kunna överföra. Dock skulle 
förmodligen arbetet kunna göras av dataansvarig vid foderfabriken i Norrköping i mån om tid. 
Licens för Microsoft Windows Server 2003 som innefattar Terminal Server kostar ungefär 
1000 U.S dollar. Då ingår även licens för användande av 5 st. klienter32. Eventuellt till-
kommer licens för processbilderna då de ska visualiseras på fler klinter än idag.

                                                 
30 Henrik Swärd, Teleca Uniview AB 
31 www.microsoft.com – Fördelar med att uppgradera från Windows NT Server 4.0 
32 www.microsoft.com – Windows Server 2003 Pricing 
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5.2.1.5 Fördelar 
Med hjälp av handdatorer skulle flexiblare processoperatörer med bibehållet fokus på pro-
cesserna kunna uppnås. Detta skulle skapa förutsättningar för meruppgifter som sanerings-
arbeta, förebyggande underhåll, m.m. Samtidigt skulle risken för längre driftstörningar mini-
meras då t.ex. styrtal och larm uppdateras i realtid och kan justeras och kvitteras. En annan 
fördel är att man kan testköra åtgärdade fel på plats utan förbindelse med manöverrummet 
eller behov av att någon finns där. 
 
Ett införande av trådlös kommunikation skulle skapa förutsättningar för ett enklare hanterande 
av underhåll. Det skulle innebära en tidsbesparing då kvittenser inte skulle behöva utföras på 
stationära datorer. Samtidig blir data mer exakt om man det utförs på plats istället för i 
efterhand. 
 
Med hjälp av streckkoder skulle en enkel och tydlig lagerhantering kunna uppnås. Detta 
skulle framförallt kunna vara användbart för underhållspersonalen gällande reservdels-
inventariet men även för hantering av kontorsmaterial m.m. 
 
Accesspunkterna sänder med en relativt hög frekvens, ca 2,4 GHz (likvärdigt en mikrovågs-
ugn). Med anledning av det kommer förmodligen inte störningar av befintliga processer ske 
och därför bör tester utföras.  
 
Även om kostnaden för att upprätta detta trådlösa nätverk kan anses vara stor skapas föru-
tsättningar till stora förbättringar. Dess fördelar är svåra att räkna i kronor då det till största 
delen handlar om att uppnå ett flexiblare och offensivare arbetssätt genom bl.a. förebyggande 
underhåll. Man skulle dock kunna förvänta sig tidsbesparingar, färre drift-störningar och 
mindre inhyrd personal då de nuvarande anställda skulle kunna samarbeta i större 
utsträckning. 

5.2.1.6 Nackdelar 
Det råder ingen tvivel om att handdatorer skulle kunna förenkla arbetet för operatörerna. 
Risken finns dock att inte personalen skulle ta till sig verktyget som ett hjälpmedel i det 
dagliga arbetet. Införande av nya arbetssätt och tekniker tar nästan alltid lång tid att anpassa 
och utbildning och demonstrationer skulle säkert vara nödvändigt. 
 
Förmodligen skulle det trådlösa nätverket inte vara helt tillförlitligt till en början varför många 
kan få en negativ inställning till det. Därför bör man redan från början deklarera var inom 
fabriksområdet man vill att handdatorerna ska kunna användas. Ju fler accesspunkter som pla-
ceras ut, desto tillförlitligare blir givetvis nätverket. 
 
Ovanstående presenterade system innebär en relativt stor investering. Hur stor kostnaden blir 
beror framförallt på hur många accesspunkter och enheter som väljs att köpas in. Tyvärr är det 
svårt att jämföra denna kostnad med de besparingar som skulle kunna göras då det framförallt 
handlar om att skapa möjligheter för operatörerna att utföra fler arbetsmoment än idag. 
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5.2.2 Fasta datorer, personsökare och ljusramper 
För att uppnå ett flexiblare arbetssätt skulle det även gå att placera ut klienter som visar 
processbilderna på de olika våningsplanen. Dessa skulle fungera exakt som datorerna i man-
överrummet gör, med ett tangentbord så att processerna går att styra. Larm skulle sedan kunna 
visas på en personsökare som man hela tiden bär med sig, alternativt ljusramper som indikerar 
då larm uppstått. 
 
Personsökare har tidigare används i fabriken, anledningen till att det togs bort var för att det 
inte fanns någon struktur över larmen och att de uppkom väldigt frekvent. Flera av de an-
ställda som arbetade då detta användes anser att det var fel tid att införa detta arbetssätt då 
flertalet andra förändringar skedde ungefär samtidigt vilket kan ha medfört att personalen inte 
tog det till sig. Även fasta klinter på olika våningsplan har funnits. Dessa försvann i samband 
med en större ombyggnation men varför är det ingen som vet ingen. 

5.2.2.1 Fler datorer 
Datorer skulle kunna placeras ut på olika våningar i fabriken. Dessa skulle ha samma funktion 
som de i manöverrummet, d.v.s. processerna skulle kunna övervakas o styras. Våningsplan 
där klienter borde prioriteras är våning 1 och 6 där man ofta utför mindre reparationer och 
andra åtgärder. Det vore även lämpligt att placera en på utlastningen. På detta vis skulle 
operatörerna kunna ha bättre kontroll över tillverkningen då de inte befinner sig i manöver-
rummet. Nackdelen är att man inte vet när någonting har inträffat som behöver åtgärdas. 
Därför bör denna teknik kompletteras med ytterligare, t.ex. personsökare.  

5.2.2.2 Personsökare 
Alla, eller speciellt utvalda, larm kan sändas ut till personsökare. Operatörerna skulle med 
hjälp av dessa kunna få information om något händer som påverkar processerna. Eftersom 
detta tidigare testats i fabriken finns både kunskapen och tekniken. Eftersom personsökare 
sänder på FM-bandet bör problemen vara likvärdiga problemen som kan uppstå med mobil-
telefontrafik, d.v.s. mottagningen försvinner i vissa delar av fabriken. Dock bör personsökare 
som sänder med en frekvens av ungefär 170 MHz inte störa den vanliga mobiltrafiken som 
sänder med lägsta frekvens 300 MHz33. Dock kan personsökare eventuellt störa annan 
utrustning inom fabriksområdet.  
 
Tidsfördröjning av larm upplevdes som ett problem då minicalls tidigare användes inom 
fabriken, d.v.s. från att larmen verkligen uppkom tills att de visades på displayen. Dessa sände 
genom det ordinarie telenätet och medförde ofta en fördröjning på flera minuter. Detta kan 
dock undvikas genom ett lokalt telenät34.  
  

                                                 
33 www.teknitel.se – Motorola Minicall 
34 Arne Stålberg, dataansvarig foderfabriken Norrköping 
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5.2.2.3 Ljusramp 
Ett alternativ till personsökare skulle kunna vara att använda sig av s.k. saftblandare i fabriken 
som indikerar då larm uppstår. Det finns modeller av dessa som kan byggas samman till ljus-
ramper där varje färg som blinkar motsvara en specifik larmgrupp, t.ex. en som berör pellets-
pressarna och en annan blandningsprocessen. Det går även att koppla ljudsignaler till dessa 
ljusramper. 
   
Genom att använda ljusramper istället för minicalls riskerar man inte att de ordinarie pro-
cesserna störs då ingen trådlös radiokommunikation sker utan istället ansluts de till det 
ordinarie nätverket. Dessutom kan de användas på platser där minicalls inte har någon 
mottagning. Om dessa placeras strategiskt i fabriken bör man oavsett 
var man befinner sig kunna bli medveten om när ett larm uppstår.  
 
 
 

Figur 5.5 En s.k. saftblandare
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5.3  Råvarumottagning 
Råvaror anländer framförallt till fabriken via lastbil. Det är inte ovanligt att det kommer upp 
till 10 stycken lastbilar per dag. Det finns två stycken mottagningsgropar som lastbilarna 
tippar råvarorna i. Dessa går dock sällan att köra parallellt då samma transportörer och ele-
vatorer behöver nyttjas. En timme innan lastbilarna idag anländer till fabriken ringer chauf-
förerna och meddelar att de är på väg. Råvarupersonalen tar sedan emot chauffören, utför en 
visuell kontroll av lasten och startar sedan upp en lämplig väg från mottagnings-gropen till 
den råvarubehållare som varan ska placeras i. Dessutom utförs provtagning. Arbetsmomentet 
tar sällan längre än 15 min att genomföra. 

5.3.1 Chaufförsbetjänad mottagning  
Det finns önskemål från företagsledningen om en utredning angående om lastbilschaufförerna 
skulle kunna sköta sig själva, d.v.s. en chaufförsbetjänad råvarumottagning. Detta skulle 
eventuellt gå att realisera genom att chaufförerna får ett förprogrammerat kort då de anländer 
till fabriksområdet, alternativt att de har personliga kort. Kortet stoppas sedan in i en kort-
läsare vid mottagningsgropen, samtidigt startar en lämplig väg till rätt råvarusilo. När varan är 
färdiglossad drar chauffören ut kortet, gör rent och snyggt efter sig, och lämnar fabriks-
området. Genom att utföra vissa förändringar skulle eventuellt en obemannad råvarumot-
tagning rent tekniskt vara möjlig att införa. 

5.3.2 Kontroller 
Idag finns det rutiner för hur kontroll vid mottagning ska utföras. Enligt Lantmännens Intranät 
ska fordonet kontrolleras så det är rent från snö och is, dessutom ska intagsgropen undersökas 
så den är ren och tom. Därefter ska manuell provtagning ske för varje parti som mottagits35.  
Med en obemannad mottagning måste dessa rutiner förändras. Eventuellt skulle kontroll av 
lastbilar och intagningsgrop kunna ske med hjälp av kameraövervakning. Dock medför även 
detta ett arbetsmoment och utförs det av råvarupersonalen blir arbetsinsatsen liknande den 
nuvarande men mindre tillförlitlig. Kameraövervakningen skulle kunna ske från manöver-
rummet men detta är förmodligen olämpligt om man strävar efter flexiblare operatörer. 
Provtagning skulle behöva utföras av åkarna själva eller genom någon automatisk anordning. 

5.3.3 Säkerhet 
Genom att införa chaufförsbetjänad råvarulossning är det svårt att upprätthålla nuvarande 
säkerhetskrav gällande visuell kontroll samt provtagning. Enligt råvarupersonalen vid foder-
fabriken skulle det vara omöjligt att uppnå tillräcklig säkerhet så att chaufförerna blir helt 
självgående. Idag finns det endast tre stycken åkare som lossar råvaror frekvent och som vet 
till fullo hur de ska agera. Totalt antal chaufförer uppgår till ca 50 stycken. Många av dem vet 
heller inte vilken råvara de har med i lasten. Dessutom förekommer det stundtals att råvaran i 
lasten inte stämmer med följesedeln varför det skulle vara nödvändigt med en visuell kontroll 
för att undvika att råvaror blandas. En eventuell blandning skulle kunna få stora och kost-
samma konsekvenser. Vid ett införande av arbetssättet krävs att man kan lita fullständigt på 
chaufförerna och att de har hög produktkännedom.  

                                                 
35 (http://int.lantmannen.se - Mottagning av råvaror 
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I samband med lossning uppstår ibland vissa mekaniska problem, t.ex. att transportvägar 
stannar. Detta kan bero på att påmatningen av råvaran varit för stor och att det därmed blivit 
fullt i transportvägen. För att en chaufförsbetjänad mottagning ska vara möjlig måste meka-
niska svagheter byggas bort. Alternativt kan man ha en konstant väldigt låg hastighet på tra-
nsportörer för att belastningen på maskinelement ska bli så liten som möjligt. Problemet som 
då uppstår är att lossning av råvaror och renkörning av transport element tar mycket lång tid 
att genomföra.   

5.3.4 Fördelar 
Den tydligaste vinsten man skulle kunna uppnå med en obemannad råvarumottagning är rörli-
gare råvarupersonal. De skulle inte behöva bli avbrutna under pågående uppgifter. Dock 
upplevs detta idag inte som något problem av berörd personalen. Ett alternativ till obemannad 
råvarumottagning skulle enligt råvarupersonalen vara att ha en mottagningsfri dag varje 
vecka. På detta sätt skulle personalen helt kunna ägna sig åt arbetsuppgifter utan att bli 
avbrutna. 

5.3.5 Nackdelar 
Det största problemet med detta arbetssätt skulle vara den bristfällande kontrollen som förmo-
dligen uppstår utan personlig kontakt. Risken att råvaror blandas blir mycket större. Betydligt 
högre krav kommer att vara nödvändigt att ställa på lastbilschaufförerna än vad som före-
kommer idag.  
 
Om man kör transportband och liknande med låg hastighet för att undvika mekaniska problem 
kommer det förmodligen, enligt råvarupersonalen, att innebära att väntetiderna ökar då det tar 
längre tid att lossa. Idag får chaufförerna ersättning om lossningen av råvaran tar längre tid än 
45 minuter.  
 
Ytterligare orsak till att detta kan vara svårt att realisera är att råvarupersonalen inte anser att 
detta skulle underlätta deras nuvarande arbete. De tror istället att de p.g.a. av att de känner 
osäkerhet och personligt ansvar kommer dubbelkolla alla leveranser. 
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5.4  Övervakning av filter 
Då fodertillverkning sker i en relativt dammig miljö finns ett flertal fläktar och filter i Nor-
rköpingsfabriken. Till vissa av dessa filter finns differentialmätare inkopplade som indikerar 
om filterstrumporna börjar bli igensatta och inte fungerar tillfredsställande. De differenti-
almätare som används i fabriken mäter tryckskillnaden genom filterna. Ju större differens, 
desto sämre är filtrets kondition. Detta innebär att det även går att utläsa eventuella problem 
med fläktarna som är kopplade till filterna.  
 
Nackdelen med dessa mätare är att de idag endast kan övervakas genom att besöka respektive 
filter och läsa av differentialmätaren. Detta sker idag inte frekvent. I och med att man inte 
hela tiden har kontroll över dessa uppfattar man inte akuta förändringar som t.ex. kan inne-
bära att filter blir igensatta då motorer har stannat av någon anledning. Detta kan få förödande 
konsekvenser, bl.a. i form av brand.  
 
Genom att istället använda sig av differentialmätare med 
elektriska utgångar kan dessa kopplas till fabriksdata systemet 
och övervakas kontinuerligt av operatörerna. Dess värden kan 
integreras i ordinarie processbilder och larm kan uppkomma vid 
onormala förändringar. 
 
Ett alternativ till nya differentialmätare är att komplettera 
nuvarande mätare med varvtalsvakter på remmarna till de  
motorer som driver fläktar- och filtermotorer. Dessa fungerar så 
att de indikerar vid onormal drift av motorerna, t.ex. om de plötsligt stannar, inte startar eller 
om remmarna gått av. Varvtalsvakterna går att koppla direkt till kretsen för motorn så att larm 
i fabriksdatorsystemet uppstår när dessa indikerar, utan att några datamässiga förändringar är 
nödvändiga. 

Figur 5.6 Differentialmätare 
som idag används till vissa 
filter i foderfabriken 

 
Varvtalsvakter är ett billigt alternativ för att kontrollerar vissa maskinelement. Dock kan färre 
eventuella problemområden övervakas, jämfört med differentialmätare kopplade till data-
systemet. 
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5.5 Förslag på arbetsmetoder i Norrköping 
Det mesta som presenterades i kapitel 3 om arbetsmetoder och arbetsverktyg är egentligen 
väldigt elementärt och bygger framförallt på sunt förnuft. Svårigheterna ligger i att finna ett 
strukturerat och effektivt arbetssätt som uppmuntrar till kreativt tänkande, och som lämpar sig 
väl för den egna verksamheten. Flera av grundtankarna i tidigare nämnda arbetssätt skulle 
kunna integreras i det dagliga arbetet vid foderfabriken i Norrköping.  

5.5.1 Ständiga förbättringar 
Enligt policyn för Lantmännen Foder så utförs ”ett arbete i en positiv anda med ständiga 
förbättringar av verksamheten”36. Ett arbete med ständiga förbättringar är även ett krav i de 
miljö- och kvalitetscertifieringar som finns vid fabriken. I Norrköping har fokus på förbät-
tringsarbetet ökat det senaste året, dock kan det i vissa avseenden bli betydligt bättre. 
Framförallt bör processoperatörerna involveras mer i utvecklingsarbetet. Idag finns beskri-
vning över pågående/avslutade projekt och vem som är ansvarig för dessa. Det förekommer 
även möten där eventuella förbättringar diskuteras. Dessvärre deltar aldrig operatörerna i vare 
sig projekten eller mötena. Genom att involvera dessa mer kan förmodligen bättre helhets-
lösningar uppnås, då de förmodligen har den största kunskapen om processerna och eventuella 
förändringar direkt påverkar deras arbetssituation. Dessutom skulle detta förmodligen öka 
motivationen hos operatörerna och även intresset för proces-serna. Ett problem kan dock vara 
att frigöra operatörer från ordinarie arbete men genom välplanerade och effektiva möten bör 
detta vara lösbart. Speciellt tidskrävande behöver heller inte arbetet vara. Förmodligen skulle 
goda effekter uppnås om operatörerna kände att deras åsikter och arbete i högre grad är viktig 
för processerna. 
 
Arbetet med ständiga förbättringar bör även förbättras genom bättre förstudier så att man i 
den mån det går, gör rätt från början. Detta gäller framförallt konstruktionslösningar och kan 
uppnås genom att låta fler få framföra sina åsikter och använda sig av ett strukturerat och 
metodiskt planeringsverktyg, t.ex. PDCA-cykeln. Där ingår även att utvärdera för att man ska 
kunna ta lärdom av tidigare genomföranden.  

5.5.2 Mätetal 
För att kunna arbeta med ständiga förbättringar måste man mäta och följa upp betydligt mer 
än vad som förekommer idag. Utan mätetal som beskriver processerna är det svårt att upp-
täcka förändringar samt eventuella resultat av förbättringsarbete. Inom Total Produktivt 
Underhåll mäter man ofta utrustningseffektiviteten (OOE) hos olika maskinelement. Detta 
mätetal tar hänsyn till alla eventuella orsaker till reducerad utnyttjandegrad. Dock kan detta 
upplevas som något invecklat varför det kan vara svårt att använda effektivt utan att först 
modifiera verktyget. Viktigast är att uppföljning är enkel, tydlig och lätt att ta till sig. 
Dessutom bör den helst vara utformad och utföras av operatörerna själva då det ofta leder till 
ett större intresse. Uppföljning av tillverkade ton, antalet driftstoppstimmar och orsakerna till 
dessa är enkla och effektfulla medel som troligtvis kan fungera som underlag för ett förbät-
tringsarbete. Ett paretodiagram, som ingår i de sju förbättringsverktygen, skulle vara kraftfullt 
för att presentera faktorer som påverkar driftstörningar. I ett paretodiagram går det på ett 
enkelt sätt att läsa ut vilka faktorer som är mest avgörande och hur stor del av den totala 
stopptiden som dessa orsakar.  

                                                 
36  http://int.lantmannen.se - Policy för Lantmännen Foder 
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Idag presenteras all uppföljning på en anslagstavla i personalmatsalen. Allt som berör själva 
tillverkningen och processernas drift bör även presenteras på en anslagstavla i manöver-
rummet. På detta sätt kommer förmodligen operatörerna att få ett ökat intresse för produ-
ktionen och viljan till förbättring kommer att öka. Pågående/avslutade projekt bör också 
presenteras och följas upp i manöverrummet då det oftast berör själv produktionen. 
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Figur 5.7 Förslag på hur man med hjälp av ett paretodiagram 
kan presentera driftstörningar.  

5.5.3 Mål 
Ett införande av mål och eventuell belöning borde införas. Dessa skulle inte nödvändigtvis ha 
en direkt påverkan på driften utan kan även innefatta t.ex. underhåll, kostnadsbesparingar, 
m.m. Målen ska vara konkreta och mätbara och det ska både finnas kortsiktiga och lång-
siktiga. De ska gärna tas fram i samverkan med operatörerna själva eller annan berörd 
personal. Mål med anknytning till processerna skulle kunna vara reducerade stopptider, fler 
tillverkade ton, m.m. På det viset skulle ett ökat fokus på tillverkning och ett bättre samarbete 
mellan personalen kunna uppnås. Foderfabrikens årliga mål bör presenteras och kontinuerligt 
följas upp bättre än idag, dessutom bör målen preciseras bättre, d.v.s. vara mätbara och ha en 
tydlig början och slut på aktiviteten. Lantmännens mål tenderar ofta att mer likna visioner. 

5.5.4 Förebyggande underhåll 
Något som eftersträvas i de flesta arbetsmetoder är ett offensivare arbetssätt. Från att framför-
allt ägna sig åt akuta reparationer bör en strävan mot ett förebyggande underhåll ske. Idag 
finns det rutiner för tillståndskontroller av vissa maskinelement vid foderfabriken. 
Underhållspersonalen upplever dock att detta sällan hinns med. Därför bör ansvaret för detta 
fördelas ut bland annan personal. Genom lämplig intern utbildning skulle en stor del av det 
förebyggande underhållet kunna utföras av processoperatörer, sanerings- och råvarupersonal. 
Genom ett offensivare underhåll skulle driftstörningar i form av haveri kunna undvikas. 
Dessutom finns det anledning att tro att många skulle anse sitt arbete betydligt mer intressant 
med ett större ansvar. 
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5.5.5 Utbildning 
För att förebyggande underhåll ska kunna utföras av t.ex. processoperatörer krävs en del 
internutbildning. Som beskrivs i arbetsmetoden Total Produktivt Underhåll ska detta utföras 
av underhållspersonalen. Utöver att ett visst underhåll kan genomföras ökar möjligheten att 
operatörerna kan utföra reparationer under kvällar och helger då den ordinarie underhålls-
personalen inte arbetar. Detta skulle kunna leda till att driftstörningar minimeras. 
Utbildningen bör ske inom el, mek. och data, utifrån en kartläggning av vilket intresse och 
kunskapsbehov som finns. Tidsbrist kan upplevas som ett hinder för detta men går förmo-
dligen att realisera genom god planering under en längre period. 
 
För att kunna uppnå ett större samarbete bör även utbildning ske inom varandras arbets-
områden. Det vore lämpligt om operatörs-, sanerings- och råvarupersonal arbetar närmre 
varandra och hjälps åt i större utsträckning. Förmodligen skulle det även vara fördelaktigt om 
underhållspersonalen fick större kunskap om operatörsarbetet och processerna. Detta skulle 
kunna leda till effektivare arbete och mindre inhyrd personal. Ett studiebesök vid Kalmar lant-
männens fabrik 1/11-04 visade att de arbetar efter tankesättet att alla ska kunna utföra allas 
arbete. Detta ansågs ha gett dem stora kostnadsbesparingar. Vid fabriken Lidan i Lidköping 
har de ändrat personals befattningsbeskrivningar och kallar istället alla för fabriksoperatörer. 
Detta för att sudda ut eventuella barriärer mellan de olika avdelningarna i fabriken. 

5.5.6 Ansvarsområden 
För att personalen ska finna sitt arbete mer intressant och utvecklande bör ansvarsområden 
införas. Detta bör ske i samförstånd med personalen och utifrån vilka intressen de har. 
Områdena kan t.ex. gälla vissa maskinelement i form av förebyggande underhåll genom till-
ståndskontroll, smörjning, m.m. Ansvarsområdena bör även innefatta uppföljning av olika 
slag, t.ex. driftstörningar, tillverkade ton och receptens påverkan på tillverkningshastighet. 
Ytterligare ett exempel på ansvarsområde skulle kunna vara produktionsplanering där till-
verkningsordning, satsstorlek och val av utlastningsbehållare bestäms. 

5.5.7 Operatörsmöten 
Manöverrumspersonalen träffas idag i princip endast vid skiftbyten. Dessa kan vara svårt att 
samla alla operatörer p.g.a. att 3-skift tillämpas. Tid bör dock försöka frigöras för operatörs-
möten ca en gång i månaden. Mötena bör fokusera på produktionen och agendan bör bestå av 
delvis stående frågor som: 

• Vad har hänt/fungerat bra/dåligt sen senaste mötet? 
• Vad kan vi förbättra? 
• Hur kan det förbättras? 
• Av vem ska det förbättras? 
• Hur kan vi öka fokus på tillverkningen? 

Genom dessa möten och frågor blir processoperatörerna på ett bättre sätt involverade i det 
dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Dessutom tas operatörernas kunskap om proces-
serna till vara på ett sätt som kanske inte görs idag. Allas åsikter ska få framföras och kreativa 
övningar bör förekomma, t.ex. bryta ner problem med hjälp av orsak-verkan diagram eller 
brainstorming.  
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Mötena bör vara genomtänkta, effektiva och eventuellt hållas av någon annan än fabriks-
chefen, möjligtvis av operatörerna själva, i huvudsak för att uppnå någon typ av förändring 
gentemot ordinarie personalmöten.  
Dessa möten skulle kunna leda till bättre sammanhållning och kommunikation mellan de 
olika skiftlagen, men även ett ökat fokus på arbetet med ständiga förbättringar. 

5.5.8 Förbättringsgrupper 
Förbättringsgrupper är som tidigare nämnts en av byggstenarna i TPM. Ofta anses dessa 
grupper symbolisera musklerna i arbetssättet. Förbättringsgrupper är ett betydligt mer 
utvecklat sätt att integrera operatörerna i förbättringsarbetet och aktivera deras kompetens 
jämfört med operatörsmöten. Dock är det mer tidskrävande och mötesformen kräver mer av 
samtliga involverade personer.  
 
Tanken med förbättringsgrupper är att samtliga operatörer och underhållsarbetare ska delta i 
dessa grupper. Att deltaga ska inte vara frivilligt utan ses som en del av det vardagliga arbetet. 
Önskvärt är om grupperna innehåller 4 till 7 personer37.  
Att införa förbättringsgrupper vid fabriken i Norrköping bör vara realistiskt även om det före-
kommer skiftarbete och att personalstyrkan är relativt begränsad. Grupperna ska träffas fre-
kvent, förslagsvis var tredje veckan då berört operatörsskiftlag arbetar dagtid. Önskvärt är om 
operatörer från olika skift ingår i samma förbättringsgrupp, dock försvårar detta möjligheten 
att träffas varför man i Norrköping bör låta varje skiftlag med ytterligare personal representera 
en förbättringsgrupp. För effektiva möten bör de inte vara mer än en timme långa, utifrån ut-
delade uppgifter ska det huvudsakliga förbättringsarbetet bedrivas under ordinarie arbetstid. 
Vid foderfabriken i Norrköping skulle gruppsammansättningarna kunna se ut enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbättringsgrupp 1 

- Skiftlag 1 
- Sanerare 
- Råvaruhanterare 
- Mekaniker 
 
Sammanlagt 5 personer 

Förbättringsgrupp 2 

- Skiftlag 2 
- Råvaruhanterare 
- Mekaniker 
- Administratör 
 
Sammanlagt 5 personer 

Förbättringsgrupp 3 

- Skiftlag 3 
- Råvaruhanterare 
- Elektriker 
- Administratör 
 
Sammanlagt 5 personer 

5.8 Förslag över sammansättning av förbättringsgrupper i Norrköping 
 
Fabrikschefen bör inte ingå i förbättringsgrupperna av den anledningen att personalen snarare 
ser honom som chef än gruppmedlem. Detta skulle kunna hämma det kreativa tänkandet. 
Detsamma gäller processförbättraren och underhållschefen. De anses ofta vara experter inom 
ett flertal områden varför de lätt hamnar i centrum och övriga gruppmedlemmarna förlitar sig 
fullt ut på dessa. Processförbättraren, fabriks- och underhållschefen bör heller inte fungera 
som handledare under mötena av samma anledning. Däremot kan de bjudas in vid t.ex. behov 
av specialkunskap.  

                                                 
37 TPM, vägen till ständiga förbättringar sid.121 
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De uppgifter som förbättringsgrupperna ska arbeta med kan vara delvis styrda, framförallt till 
en början. Ju tydligare problemen är desto lättare är de att förstå och arbeta med. De kan med 
fördel bestå av sånt som personalen retar sig på då det innebär att de är lättare att ta till sig. På 
sikt är tanken att grupperna själva ska utveckla problemformuleringar. 
 
Uppgifter som förbättringsgrupperna i Norrköping skulle kunna tilldelas är t.ex.: 
 

• Hur utvecklar vi driftuppföljning? Vad är relevant att mäta och hur kan vi göra det? 
• Hur uppnår vi ordning och reda i fabriken? Hur kan det struktureras och vilka rutiner 

bör skapas? 
• Hur arbetar vi offensivare med förebyggande underhåll? Vad finns tid till att göra och 

vilka rutiner behövs? 
• Vilka verktyg/maskiner behövs för att sanera ett visst maskinelement/våningsplan? 
• Hur kan vi dokumentera och definiera vad som anses vara fullgjord sanering? 
• Hur kan kommunikation och samarbete mellan de olika avdelningarna förbättras?  

 
Ovanstående förslag på problemformulering är av varierande svårighetsgrad. Utifrån varje 
uppgift bör sedan gruppen själva sätta upp mål, gärna numeriska, för hur arbetets ska utföras 
och vad som vill uppnås. Varje grupp bör inledningsvis styras av en handledare, på sikt är 
dock tanken att grupperna ska fungera självgående. Handledarens roll är att aktivera alla utan 
att sätta sig själv i centrum. Han kan även sköta dokumentationen. 
 
Arbetet med förbättringsgrupper är en ständig process som kan ta tid att anpassa till verksam-
heten. Arbetssättet bygger på ett helt nytt sätt att tänka för många av de anställda. Kortsiktigt 
kommer det förmodligen att innebära kostnadsökningar men på sikt genererar det vinst i form 
av kreativare personal som förhoppningsvis ser varje problem som en möjlighet. Samtidigt 
bör arbetet leda till att förändringar upplevs mer positiva då personalen får vara delaktiga i 
framtagandet. Arbetssättet innebär heller inte bara att problem löses utan det skapar även 
engagemang och motiverar.  
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5.6 Diskussionsforum 
Under examensarbetets gång har besök gjorts vid andra foderfabriker. Dessutom har telefon-
kontakt och benchmarking skett med personal vid de flesta av Lantmännens fabriker. Det har 
då visat sig att de anställda vid de olika fabrikerna har väldigt liten vetskap om varandras 
verksamhet. Givetvis finns kunskap om vad de olika fabrikerna tillverkar men inte hur de gör 
det. Likvärdiga produktionsmässiga problem tycks upplevas vid samtliga fabriker, därför 
borde ett större samarbete ske för att uppnå nödvändiga förändringar.  
 
Förslagsvis skulle diskussionsforum kunna skapas i Lantmännens interna nätverk Kärnan. 
Separata forum bör finnas för fabrikschefer, produktions- och kvalitetsansvariga, och manö-
verrumspersonal för att tydligt skilja de olika områdena åt. De olika avdelningarna skulle på 
detta sätt kunna få större vetskap om hur de sköts vid andra fabriker. Idéer, tekniska förä-
ndringar och eventuella förbättringsmöjligheter skulle kunna diskuteras. Dessutom bör konta-
ktlistor skapas så att man vet vem man kan nå vid andra fabriker med en liknande tjänst som 
en själv. 
 
Detta skulle även kunna vara ett hjälpmedel för operatörer om problem uppstår när under-
hållspersonal inte finns på plats. Genom att ta kontakt med kollegor vid övriga fabriker kan 
man eventuellt få tips och idéer om hur problemet kan lösas. Ett utvecklat kontaktnät skulle 
även vara användbart för att kunna låna reservdelar och liknade av övriga fabriker.  
 

5.7 Benchmarking 
Fler studiebesök än idag bör förekomma. Genom att t.ex. operatörer får besöka andra foder-
fabriker kan de få idéer och inspiration som de sedan kan ta med sig i sitt dagliga arbete. 
Benchmarking kan vara väldigt effektivt då det inte är ovanligt att man blir ”hemmablind”, 
d.v.s. har svårt att se förbättringsmöjligheter i sin egen verksamhet. Besöken bör vara genom-
tänkta, strukturerade med tydliga mål angående vad man vill uppnå. Detta kommer kortsiktigt 
att innebära en merkostnad men på sikt vara betydelsefullt i arbetet med de egna processerna. 
Dessutom får man möjlighet att knyta personlig kontakt med kollegor. Flera av Lantmännens 
fabriker ligger inte längre bort från Norrköping än att de går att besöka över dagen. 
Benchmarking kan även ske med andra industrier eller verksamheter. 
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Nulägesanalysen 
Det som redovisats i tidigare presenterade nulägesanalys är ett resultat av en fördjupad för-
studie. För en ökad förståelse och för att undvika upprepningar av bakgrunden till problemen 
har vissa förbättringsmöjligheter redovisats i denna analys. Flera av de resultat som framförts 
upplevs idag som problem av de anställda och medför en begränsad produktion. En del 
förslag är mycket konkreta och kan enkelt förbättras genom välplanerade aktiviteter medan 
andra minst lika viktiga problem som t.ex. bristande kommunikation och samarbete, förmo-
dligen kräver ett större arbete och på sikt ett förändrat företagsklimat. 
 
Receptens sammansättning upplevs som den största begränsande orsaken med nuvarande 
maskinpark i Norrköping. Samtidigt är detta ett område, som tidigare nämnts, är svårt att 
påverka. Dock är Lantmännens policy att om fabrikens merkostnad blir större än vinsten av 
råvarornas sammansättning ska ingen förändring ske. För att det ska vara möjligt för fabriken 
i Norrköping att föra en dialog med receptoptimerare är det oerhört viktigt att man finner 
mätetal för att utföra denna kostnadsanalys. Detta skulle kunna göras i samspråk med andra 
fabriker som tycks uppleva samma problem. Först när man har en modell eller ett verktyg för 
att jämföra dessa kostnader kan man förvänta sig gehör för sina åsikter. 
 
Ytterligare en begränsning som presenterats är de kvalitetskrav som råder. Norrköpings 
hållfasthetskrav ligger betydligt högre än Lantmännens andra fabriker. Samtidigt har Nor-
rköping betydligt färre reklamationer än övriga. För att få upp produktiviteten bör man testa 
vart gränsen går innan bönderna anser att fodret inte uppfyller förväntad kvalitet. Försök med 
lägre nötningsgränser utfördes under en period nyligen med gott resultat. Därför är det viktigt 
att man fortsätta dessa tester för att på sikt kunna fastställa nya, något lägre, riktvärden. Detta 
kan medföra en betydande produktionsökning.  
 
Pelletspressarna utgör idag den mest uppenbara produktionsmässiga flaskhalsen. Vid fabriken 
i Norrköping har man ganska bra vetskap om orsakerna och fokuserar på dessa. På sikt är det 
dock inte omöjligt att blandningsprocessen kommer att vara den stora flaskhalsen i produk-
tionen då det finns förhoppning om att få en tredje pelletspress med en kapacitet av ca 20 
ton/timme till fabriken. Därför är det viktigt att man redan idag börjar arbeta med att finna 
mätetal för att kunna styra och förbättra denna process. Annars finns risken att pellets-
pressarna inte kommer att gå att utnyttjas fullt ut p.g.a. att inte tillräckligt med råvaror hinner 
blandas. 
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6.2 Sammanfattning av förslag 
De förslag på tekniska förändringar som tidigare presenterats kan generera en ökad produk-
tivitet vid fabriken i Norrköping. Problemet är dock att man inte med säkerhet vet eller kan 
mäta hur stor förbättring en eventuell förändring av vissa förslag kan innebära. Tidigare har 
en annan typ av konditionör används vid tillverkning. Flera av de anställda påstår att den 
bidrog till betydligt bättre foderresultat men ingen kan precisera exakt hur mycket bättre eller 
på vilket sätt. Tyvärr är det även svårt att jämföra med övriga fabriker då de flesta har helt 
annorlunda maskinparker. Helt klart finns ett antal alternativ vad gäller konditionör, vissa som 
redovisats skulle heller inte innebära en så stor investering. Liknande problematik gäller till-
sättning av melass i blandaren istället för i konditionören. Detta genomfördes tidigare under 
en period vid fabriken i Norrköping och ansågs positivt men de anställda kan inte berätta mer 
specifikt ur foderkvaliteten påverkades. För att förändra dessa problem kan en relativt hög 
investering krävas vilket kan vara svårt att motivera utan att kunna specificera hur produ-
ktionen kommer att påverkas. Vill man utreda detta problem ytterligare föreslås istället 
kontakt med expertis, t.ex. olika tillverkare.  
 
En höjning av nivåvakterna bör genomföras då nuvarande placering innebär outnyttjad lager-
kapacitet. Dessutom kommer kostnaden av förändringen inte bli speciellt omfattande då 
arbetet förmodligen kan utföras av i princip vem som hels vid fabriken efter vägledning av 
elektrikern. Efter genomfört arbete kommer något längre serier, d.v.s. fler antal ton av samma 
fodervara, kunna produceras vilket medför mindre produktionsbortfall p.g.a. sortbyten. 
Dessutom kan färre antal utlastningssilos behöva belastas för att lagra en viss vara.   
 
Arbete har påbörjats med att utreda hur doseringen från förbehållarna ska förbättras så att 
pelletspressarna inte stannar p.g.a. att de färdigblandade råvarorna inte når fram till pressarna. 
Dessutom skapar problemet stor irritation bland operatörerna. För att uppnå en ökad drift-
säkerhet med minimalt antal driftstörningar bör detta arbete fortgå tills en tillfredställande, 
tillförlitlig metod påträffats.    
 
Redovisat förslag om att ta bort förvärmningen av pelletspressarna bör genomföras omgående 
då det uppenbarligen ändå inte fyller någon funktion. Denna uppvärmningstid medför ett 
betydande produktionsbortfall samtidigt som temperaturkraven ändå säkerställs genom att 
man inte låter foder under 75 grader fortgå i processen. Dessutom kan reglering av ångan 
justeras snarast då en snabbare reglering kan minska svinnet och förbättra temperaturkraven. 
Hur pelletspressarna kommer att reagera på en förändring är oklart men försök bör alla fall 
utföras.   
 
Lantmännen bör fundera över hur de vill att arbetet vid fabriken i Norrköping ska bedrivas i 
framtiden. Genom ett införande av vissa tekniska hjälpmedel skulle förutsättningar skapas för 
att uppnå ett offensivt arbetssätt med t.ex. operatörsunderhåll, förebyggande underhåll och ett 
arbete med ständiga förbättringar. Handdatorer i industrilokaler kan medföra problem med 
kommunikation då de öppna ytorna är begränsade. Lantmännen bör dock inte avskräckas av 
detta utan istället satsa på att utveckla och anpassa handdatorer som hjälpmedel till fabriken. 
Genom en utförd radiomätning i fabriken kan man få en klar bild av hur många accesspunkter 
som skulle behövas och hur omfattande investeringen skulle bli. Om hjälpmedlet fungerar 
fullt ut skulle operatörerna inte ha behov av att vistas i manöverrummet då processerna skulle 
gå att styras och övervakas i hela fabriken. Dessutom skulle handdatorer kunna fungera av-
hjälpande inom betydligt fler områden som tidigare presenterats. Fasta datorer för över-
vakning och styrning samt personsökare eller ljusramper för indikering av uppkomna larm 
skulle också vara ett sätt för att uppnå ökad flexibilitet hos de anställda, dock inte i samma 
omfattning som handdatorer skulle innebära.   
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För ökad driftsäkerhet och för att undvika omfattande konsekvenser t.ex. i form av brand i 
filter skulle någon form av kontinuerlig övervakning vara nödvändig. Bägge redovisade 
förslag med antingen varvtalsvakter på remmarna eller differentialmätare som går att koppla 
till datasystemet uppfyller detta syfta. Dock är det senare alternativet något mer omfattande då 
fler felorsaker kan kontrolleras. Vilket alternativ som än skulle väljas innebär en obetydlig 
investering jämfört med vad kostnaden för eventuella konsekvenser kan bli. 
 
Tanken med en obemannad råvarumottagning är väldigt god, dock kan det vara svårt att 
realisera med föreslagen teknik. Målet är att uppnå flexiblare råvarupersonal som slipper bli 
avbrutna i sitt dagliga arbete för att betjäna chaufförer. Med nuvarande krav som ställs gäl-
lande kontroll och provtagning samt p.g.a. chaufförernas bristfällande produktkännedom 
skulle ett införande knappast förenkla arbetet då det, som tidigare nämnts, kan medföra 
osäkerhet bland personalen och som innebär att man ändå kontrollerar lasten. Dessutom är 
risken stor att råvarorna tar betydligt längre tid att lossa vilket kan leda till ökade väntetids-
ersättningar.  
 
Ett förändrat modernt arbetssätt kommer förmodligen att vara nödvändigt vid foderfabriken i 
Norrköping för att på sikt uppnå högre produktivitet, driftsäkerhet och effektivitet, samt sti-
mulera de anställda ytterligare. En stor del av den teori och de förslag som presenterats inom 
området skulle kunna implementeras och anpassas för tillverkningen i Norrköping. Man bör 
dock inte glömma bort att en förändring av arbetsklimatet tar lång tid att genomföra och ska 
ske etappvis. Möjligheter finns att detta leder till en förbättrad produktivitet genom ett större 
förbättringsarbete och ett ökat fokus på processerna. Detta bygger till stor del på att ta till vara 
på data och följa upp bättre än vad som förekommer idag. Det finns stora möjligheter till ko-
stnadsbesparingar genom konstruktionsförändringar som ”gör rätt från början” och minskade 
personalkostnader i form av inhyrd personal. 
 
Personalen bör finna sitt arbete mer stimulerande genom uppmuntran till nytänkande och 
personlig utveckling i form av internutbildningar. Dessutom kan en bättre förståelse för 
andras uppgifter leda till bättre kommunikation och ett ökat samarbete mellan de olika av-
delningarna. Genom uppmuntran och realisering av förbättringsidéer kommer personalen att 
känna sig mer betydelsefull för tillverkningsresultaten. Viktigt är att personalen hela tiden 
sätts i fokus, uppmuntras och eventuellt belönas. Det mesta av innehållet i presenterad teori 
kring arbetssätt bygger på sunt förnuft med grundidén ”arbeta smartare- inte hårdare”.  
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7 Rekommendationer 
Nedan följer rekommendationer angående hur Lantmännen bör prioritera ett genomförande av 
vissa tidigare presenterade resultat samt produktionsmässigt viktiga frågor som bör utredas 
ytterligare. 

• Förvärmningen av pelletspressarna bör tas bort omgående då en ändring direkt kan 
generera en ökad produktion med upp till 1000 ton per år. 

• Ångan till pelletspressarna bör kopplas in snabbare vid uppstart av maskinerna. Då 
skulle de temperaturkrav som gäller uppnås fortare vilket även innebär en minskning 
av svinnet i och med uppstart.  

• Lägre kvalitetskrav, d.v.s. nötningstal, skulle kunna fastställas för att öka 
tillverkningshastigheten. 

• En höjning av nivåvakterna i utlastningsbehållarna rekommenderas för ett förbättrat 
utnyttjande av lagringskapacitet.    

 
Förslag som bör utredas ytterligare och som på sikt kan förbättra produktivitet och 
driftsäkerhet är: 

• Konditionörens betydelse samt om melass ska tillsättas i blandaren. Detta bör 
utredas i samspråk med tillverkare, leverantörer, m.m. 

• Dosering från förbehållare till pelletspressarna. Detta är ett stort problem idag som 
innebär mycket driftstörningar varför en förändring är nödvändig. 

• Kontinuerlig övervakning av filter och fläktar bör ske utifrån någon av tidigare 
presenterade metoder.  

• Någon form av tekniska hjälpmedel rekommenderas att införas, exempelvis hand-
datorer, för att skapa förutsättningar för flexiblare operatörer. 

• Ett förändrat arbetssätt, förslagsvis utifrån presenterade förslag, är förmodligen 
nödvändigt för att uppnå en modern, effektiv tillverkning. Lantmännen bör besluta hur 
de i framtiden vill att personalen ska arbeta och utifrån det ta fram en handlingsplan.    
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Bilaga 1 

Nötningstal och reklamationer för fabrikerna 
 
Nötningstal 
               Aktionsgräns                     Min 
Västerås  Kofoder  90  85 
Åhus  Kofoder  90  85 
Falkenberg  Kofoder  90  85 
Helsingborg  Grisfoder  -  85 
Holmsund  Kofoder  90  85 
Klintehamn  Kofoder  88  82 
Lidan  Hönsfoder  75  60 
Sjödalen  Kofoder  90  88 
Norrköping  Kofoder  92-93  91-92 
 
 
Reklamationer 2004 p.g.a. dålig foderkvalitet 
 
Fabrik  Antal 
Västerås   35 st. 
Åhus   37 st. 
Falkenberg   47 st. 
Helsingborg   30 st. 
Holmsund   22 st.
Klintehamn     9 st. 
Lidan   10 st. 
Sjödalen   16 st 
Norrköping     6 st.  
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Bilaga 2  Flödesschema över processerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Råvaruhantering 
Mottagning och lagring av 
råvaror i silos 

Kvarnar 
Malning av råvaror 

Doseringsbehållare
Lagring av 
bearbetade råvaror 

Vågar 
Uppvägning av receptens 
ingående råvaror 

Blandningsverk 
Aktuellt recepts råvaror 
blandas samman 

Förbehållare 
Lagring av det färdig 
bearbetade mjölet 

Pelletspressar 
Pressar mjölet till pellets

Kylar 
Kyler pelletsen till 
lämplig temperatur 

Utlastningsbehållare 
Färdigbearbetat foder, 
klart för leverans 
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Sammanfattning 
Abstract 
Svenska Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. 
Lantmännen lantbruk består bl.a. av en foderdivision vars huvudsyfte är att förse de svenska 
lantbrukarna med djurfoder. 
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driftsäkerhet. Dessutom ges förslag på hur ett offensivare arbetssätt kan uppnås samt hjälpmedel 
för att få flexiblare personal, t.ex. genom att använda sig av handdatorer för att övervaka och styra 
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