
Införande av arbetsmetodik för ständiga 
förbättringar enligt LEAD- koncept 

Jan-Erik Andersson, Lantmännen Agroetanol AB 

Learn Engage Analyze Do hos Lantmännen Agroetanol AB i Norrköping. Möjligheter, och risker 
under implementering av utvecklingsteam för produktionsteknik, underhåll, miljö och säkerhet, 

HR och kvalitet i det dagliga linjearbetet. 
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  Lantmännen än av de största aktörerna 
inom mat, energi och jordbruk i norra europa 

 Ägare är 30 000 Svenska jordbrukare 

 The annual turnover is 4 billion Euro  

 Lantmännen Energi ledande i Sverige inom 
bioenergi; med produktion av etanol, 
biodiesel, fjärrvärme, bränslepellets och 
Salix 

Lantmännen koncernen 
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Lantmännen Agroetanol 
Fuel, Feed, Biogas and CHP  

Händelö, Norrköping 



Processindustri med kontinuerlig drift 

Försäljning etanol 

Försäljning protein 

Drift (producera) 
Teknik (utveckla) 

Underhåll 
Miljö, kvalitet & säkerhet 

Inköp spannmål 

Företagsledning 
Ekonomi / administration 

Ungefär 100 personer arbetar vid Agroetanol 



Första producerade etanolen i januari 2001 



Våra etanolkunder – oljebolagen 

5% etanol i all svensk 95-oktaning bensin 

Etanol från Lantmännen Agroetanol 
  Huvudsakligen för låginblandning 
  Mindre volym E85 

Till Sverige och Nordeuropa 

Produktionskapacitet 
  225 miljoner liter E100 

Total försäljning större pga handel 

5% etanol i all svensk 95-oktaning bensin 



Våra foderkunder – fodertillverkare i Nordeuropa 

Proteinvara från Lantmännen Agroetanol  

  Huvudsakligen som torr pellets till 
foderfabriker i Sverige och Nordeuropa 

  Mindre volym direkt till gård, varav viss 
andel som flytande produkter 

  C:a 5% av proteinet till biogasproduktion 
och blötutfodring 

Vår produktionskapacitet: 
  175 000 ton Agrodrank™ 90 per år 

Agrodrank™ en högvärdig proteinkälla 



Bioenergikombinatet på Händelö 

Ett unikt kombinat 



Vår etanol minskar växthuseffekten 

Bensin Spannmålsetanol 
Brunkol 

Spannmålsetanol 
Naturgas 

Agroetanol 
Biobränsle 

Processenergin avgörande för klimatnyttan 

Processenergi: 



Inmäskning 
Likvifiering 
Försockring 

Malning Jäsning 
Avdrivning 

Foder torkning Destillation Absolutering 

Vatten 
Enzymer 

Jäst 

2,7 kg 
spannmål 

1 liter etanol 0,85 kg 
Agrodrank™ 

0,8 kg CO2 

2.400 liter etanol per hektar höstvete/rågvete 
och 2 ton proteinfoder 

Ett hektar räcker till en familjebil 



Processchema Lantmännen Agroetanol 

Processen drivs med ”bio-ånga” 



  Råvara •  Proteinprodukter •  Etanolprodukter 

Materialbalans [Kg TS] 2012 
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LEAD (Learn, Engage, Analyze, Do) 



Förbättringsarbete – approach 

•  Återställ utrustning till 
ursprungligt skick 

•  Skapa och vidmakthåll 
standarder 

•  Minska variationen 

•  Identifiera och 
Analysera sporadiska 
fel 

•  Åtgärda felen 
•  Minska antalet fel 

•  Identifiera och 
analysera kroniska fel 

•  Åtgärda felen 
•  Minska antal fel 
•  Standardisera 
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Utvecklingsteam 
 Produktionsteknik    Start 2009 

-  OEE       

 Underhåll     Start 2009 

-  5S       

-  Haverireduktion      

 Miljö & Säkerhet    Start 2010 

-  Skador och tillbud      

 Kvalitet     Start 2011 

-  Reklamationer      

-  Materialbalans   

 HR      Under uppstart 
-      
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Styrgrupp 

13-04-10 
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Styrgrupp 

13-04-10 
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Styrgrupp 

13-04-10 
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Start av team 
 Initialrapport 

-  Projektbenämning      

-  Berörd avdelning & processdel 

-  Problembeskrivning 

-  Projektperiod, startdatum     
-  Teammedlemmar 

-  Intern kund – Utvecklingsteam och sponsor 

-   Läro-/Inlärningsmål -  metoder/verktyg som används    

-  Förväntat resultat av projektet 

-  Kvantitativa projektmål  

-  (som ska uppnås genom full implementering av alla motåtgärder) 

-  Potentiella besparingar (SEK/år) 

 Styrgrupp 
-  Beslut om start av team   

-  Bemanning    

-  Resurssäkring     . 

13-04-10 
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Uppföljning av team 
 Stängda team 

-  Månadsmöte          

 Återstart av team 
-  Modell för gemensam rapportering    

 Lead team 
-  Integrering av LEAD i internrevision   Pågår, färdigt under 2011 – 2013. Efter avslutat team  

     läggs EPL:er in i instruktionsdatabas. 

13-04-10 



Portalen 
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Stegen för omställningstidsreduktion 

Välj en omställningstyp,  
definiera startpunkt och mål 

Analysera och åtgärda 
avvikelser 

Inför ett system för registrering 
av tiden och avvikelserna 

Definiera den nuvarander bästa 
standarden och utbilda 

operatörerna 

Förbättra standarden ytterligare 

Definiera och förbättra  
justeringmetoder 

3.1. Sätt en övre och undre gräns för vad en avvikelse är 
3.2. Skapa förutsättningar för insamling av avvikelser (vem, vad, när & hur) 
3.3. Utbilda i avvikelseregistrering 
3.4. Följ upp avvikelserna varje dag 

4.1. Prioritera avvikelserna genom paretoanalys 
4.2. Analysera avvikelserna (vid behov 5-vaföranalys) 
4.3. Skapa en åtgärdsplan och utföråtgärder 
4.4. Följ upp 

5.1. 
5.2.  
5.3.  
5.4.  
5.5.  

6.1.  
6.2.  
6.3.  
6.4.  
6.5.  

1.1. Bekräfta uppdraget och problemställningen 
1.2. Lista omställningstyperna med moment, frekvens, medeltid och totalt 
1.3. Välj ut om omställningstyp genom paretoanalys 
1.4. Starta upp datainsamlingen 
1.5. Sätt mål på medelvärde och variation 

2.1. Videofilma den nuvarande bästa standarder ovch formalisera (Gantt-
schema) 
2.2. Formalisera standarden (Gant) och gör ett spagettidiagram 
2.3. Lista förbättringar (Interna/Externa, 5S, layout m.m.) 
2.4. Initialrengöring och taggning (tagglista, taggdiagram, foto, EPLer) 
2.5. Utforma den nya förbättrade standarden (Gantt) och utbilda 
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Verktygen 
 Tagglista 
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Verktygen 
 Orsak – Verkandiagram, Vattenfallsdiagram, FMEA 
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Verktygen 
 Grundorsaksanalys 5 varför 
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Verktygen 
 QA matris 
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Utvecklingsteam Kvalitet 
 Uppdrag 

-  Förbättra kvaliteten genom att analysera data  

•  Reklamationer, Utbytesförluster, Spill, Defekter, Överförbrukning 

-  Förlustägarskap för 

•  Reklamationer,  Kvalitetsbristkostnader,  Utbytesförluster,  Spill,  Defekter,  Överförbrukning,  
Omarbete,  Omställningsspill 

•  Processpill 

-  Ansvarsområde 

•  Analys av data och start av förbättringsteam inom givna områden. 

-  Utöka förmågan att parallellt genomföra många förbättringsteams för att nå 
uppsatta mål. 
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Utvecklingsteam Kvalitet 
-  Metoder 

-  Aktuella metoder för förlust och defektreduktion ska användas 

-  Nedbrytnngar av 
-  Reklamationer 

-  Utbytesförluster (materialbalans) 

-  Definiera tillstånd och processvariabler  för att kunna leverera produktkvalitet 

-  Aktuella metoder för förlust och defektreduktion 

-  Definierar system för att eliminera källor till 

-  kvalitetsförluster   

-  maximera kundtillfredsställelse genom att optimera produkt/process. 

-  Integration med existerande kvalitetssystem 
•  Reklamationer, Utbytesförluster, Spill, Defekter, Överförbrukning, Kvalitetsbristkostnader, Omarbete, Omställningsspill, Processpill 
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Utvecklingsteam Kvalitet 
 Månadsmöte 

•  Uppföljning labdata och reklamation 

•  Avvikelse rapporter 

•  Grundorsaksanalyser, beslut om 
åtgärder 

•  Aktivitetslistan (vecka) 

•  Kvalitet, månadsrapport 

•  Omvärldsbevakning (Specifikationer , 
förändringar) 

•  Pågående team 

 Veckomöte 
•  Genomgång inkomna avvikelserapporter 

•  Aktivitetslistan (vecka) 

•  Pågående team 
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Utvecklingsteam Kvalitet 



Utvecklingsteam Kvalitet 
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Utvecklingsteam Kvalitet 
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  Råvara •  Proteinprodukter •  Etanolprodukter 

Materialbalans [Kg TS] 2012 



•  Proteinprodukter 

•  Etanolprodukter 

Nyckeltal 
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Möjligheter och risker 
 Bemanning från olika avdelningar och områden 

 Metoder 

 Verktyg 

 Bestående resultat 

 Utmaningar 
–  Verktygen 

–  Resurser 

–  Linjeorganisation 

–  Ledningssystem 

–  Uthållighet 

–  Långsiktighet 

–  Avgränsningar, för stora områden 

–  Rutten och anpassning till egna verksamheten 
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Totalt 51 team avslutade 2009 - 2011 
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Besparingar 



Thank you for your attention! 
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