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Sammanfattning

ICA Matmäster på Folkungagatan i Stockholm är en av de 2400 stycken handlarägda butiker 
inom ICA Gruppen AB. ICA Matmäster har bedrivit verksamhet i samma lokaler i 30 år. 
Dessa lokaler befinner sig i 3 olika våningar i ett hus ägd av en bostadsrättsförening. Att 
bedriva verksamhet på 3 våningar med in-leveranser på en våning, butik på en våning, och 
lager på en våning försvårar logistiken  med in- och ut-leveranser. ICA Matmäster har en 
stigande omsättningskurva och har identifierat att våningen för in- och ut-leveranser är en 
kommande flaskhals för att öka omsättningen. Vad kan göras för att utnyttja våningen för in 
och ut-leveranser på ett bättre sätt så att man kan öka omsättningen utan att få utrymmes- 
problem på denna våning, detta är målet för examensarbetet.

För att förstå problemen, dokumenterades flödet genom våningen för in och ut-leveranser, 
personal intervjuades och affärer med liknande läge besöktes. Genomgång av olika  litteratur 
har legat till grund av val till förslag av lösningar.

Rapporten påvisar vikten av att ha ordning och reda. Att försöka styra verksamhet som absolut 
inte behöver vara på denna våning till annan plats i affären, samt införande av artikel- 
klassificering och högre leveransfrekvens för att få ett högre materialflöde genom den aktuella 
våningen. 

iii



iv



Abstract

ICA Matmäster on Folkungagatan in Stockholm is one of the 2400 retailer-owned stores in 
the ICA Gruppen AB. ICA Matmäster has been operating in the same premises for 30 years. 
The store is consisted by 3 floors of a building owned by a tenant-owner association. To 
operate on 3 levels with deliveries on one floor, shop on one floor, and warehouse on one 
floor complicates the logistics of incoming and outgoing deliveries.
ICA Matmäster have a rising sales curve and have identified the floor for incoming and 
outgoing deliveries as an upcoming bottleneck for increasing sales. What can be done to 
utilize space on the floor for incoming and outgoing deliveries in a better way so that 
increased sales will not cause space problems on this floor, this is the objective of the thesis.

By documenting the flow through the floor for incoming and outgoing deliveries, interviewing 
staff, and visiting business with similar location was made to understand the problems. 
Proposed solutions were based on literature studies.

The report demonstrates the importance of having a well organized floor space. Moving 
activities that not absolutely need to operate on this floor to another location in the store. And 
the introduction of article classification and higher delivery frequency to get a higher material 
flow through the current floor. 
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Förord

Detta examensarbete har utförts på ICA Matmäster Folkungagatan Stockholm, som den 
avslutande delen i magisterprogrammet i tillämpad logistik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Jag vill tacka Christian Agerberg med personal på ICA Matmäster som ställt  upp på mina 
frågor under detta examensarbete.

Jag vill även tacka Lars-Åke Arvidsson, min handledare på KTH.
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1 Inledning

1.1Bakgrund

ICA Matmäster är en ICA affär på Folkungagatan 114, på Södermalm i Stockholm, har en 
omsättning på runt 80 MSEK (2012) årligen. Och är på ICA språk en ICA Supermarket butik, 
det finns 430 st i den klassen i Sverige. Störst är ICA MAXI, 75 st i Sverige. Sedan ICA 
Kvantum, 121 st i Sverige. Och sen kommer ICA Supermarket. Sist kommer ICA Nära med 
700 butiker.

Sedan 27 mars 2013 är ICA ett helägt dotterbolag till Hakon Invest, som bytte namn den 20 
maj till ICA Gruppen. ICA Gruppen hade 2012 en omsättning på 99 535 MSEK, 2400 st 
handlarägda butiker, med totalt 21 000 anställda.

På grund av att ICA Matmäster har varit lokaliserad på Folkungagatan i 30 år, och är uppdelad 
i 3 våningar medför detta logistiska problem med in och ut-leveranser till butiken. Enkelt 
beskrivet är in-leveranser på en våning, butik på en våning, och lager på en våning. Lokalen 
som ICA affären är belägen i är ett gammalt hus i city miljö och hyrs av en 
bostadsrättsförening. Därmed har butiken väldigt begränsade möjligheter att öka sina 
utrymmen.  

ICA Matmäster har en ökad omsättningskurva, som i sin tur medför mer sålda varor per år. 
Mer sålda varor medför mera kunder, mera sopor, mera pantade tomburkar/tomglas, och mera 
tomemballage. Våningen för in- och ut- leveranser har konstateras vara en kommande 
flaskhals för att kunna öka omsättningen ytterligare.

Våning 3 är våningen där den största delen av in- och ut-leveranser sker. In och ut- leveranser 
till ICA affären kommer på baksidan av affären via Kocksgatan in i byggnaden. Vånings- 
planet är på 73 kvm, och är en stor gång från lastkajen till en hiss som går ner till butiken på 
våning 2. Eller ner till lagret som är på våning 1.

Bild 1, ritning över våning 3
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1.2 Syfte

Rapporten ska behandla möjligheterna att förbättra för flödet på vånings planet där in- och ut-
leveranser sker, våning 3.

1.3 Mål

Effektivisera in och ut-leveranser till ICA affären, genom att  använda utrymmet på denna 
våning maximalt för att underlätta för högre varuflöden.

1.4 Avgränsningar

Leveranser till ICA butiken som inte går igenom våning 3 kommer inte att beröras i denna 
rapport.

1.5 Metoder

Då in och ut flödet genom våning 3 är ett begränsat och repetitivt flöde har metoden fallstudie 
använts för denna undersökning. 

Det finns flertalet metoder att samla in datamaterial för en fallstudie. Data som används har 
varit kvalitativa.
De källor data kommer från brukar delas in sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är 
data som är redan befintlig, data från statistik, litteratur, vetenskapliga undersökningar m.m. 
Primärdata är data insamlad av rapportens författaren själv till den aktuella rapporten.

För att erhålla primärdata brukar man vanligtvis träffa människor enskild eller i grupp. Man 
kan då erhålla data på två sätt, genom att observera eller genom frågor. Dessa två sätt delas 
upp i observationsmetoder och frågemetoder.

Både sekundärdata och primärdata har används i denna rapport.

(Lekvall & Wahlbin 2001, 257)

1.5.1 Observationsmetoder

När man personligen observerar vad som händer kallas det direkt observation. Fördelen med 
metoden är att man inte är beroende vad personer vill eller kan dela med sig för information. 
Nackdelen är att man endast kan studera skeendet, inte åsikter, känslor, information etc. Man 
kan också endast studera real tid, inte vad som hände förut eller vad som kommer att hända i 
framtid. Dessutom kan det innebära att observationen registreras av utförande så att skeendet 
ändras från gängse rutin.

Man skiljer mellan strukturerad och ostrukturerad observation. Strukturerad observation är när 
man vet vilket händelseförlopp man letar efter och därmed vet vilken tid detta kan observeras. 
Annars är det ostrukturerad observation. Oftast är det svårt att veta exakt vad man vill 
observera. Och för att inte missa något kan det vara lämpligt att starta med en serie 
ostrukturerade observationer innan man börjar med de strukturerade observationerna.
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När observationen sker utan någon vet vem man är eller vad man gör, talar man om att göra 
en dold observation. Annars är det en öppen observation.

När in och ut-leveranser till ICA Matmäster följer ungefär samma mönster vecka efter vecka 
gjordes först dolda ostrukturerade observationer av situationen på våning 3. Dessa dolda 
ostrukturerade observationer gjordes direkt och flera gånger varje dag under 2 veckors tid. För 
att erhålla en tydligare bild gjordes även strukturerande dolda observationer under helger. 
Sedan gjordes även observationer öppet och strukturerat under vissa tillfällen.

(Lekvall & Wahlbin 2001, 257)

1.5.2 Frågemetoder

För att erhålla information om ett företag är det oftast enklast att fråga en person som kan 
besitta den kunskapen om informationen. Denna person kallas uppgiftslämnare eller 
respondent. Det är viktigt att veta vilken typ av information man är ute efter när man väljer 
uppgiftslämnare. Personer som arbetar på olika avdelningar och nivåer i ett företag ger olika 
svar som beror på kunskap, tid i företaget, samt personliga intressen.

Frågor kan ställas på många olika sätt. Skriftligt via brev eller via internet.
Frågor kan även ske muntligt, telefonsamtal, personlig intervju, eller via uppkoppling på 
internet med kamera.

Vid ICA Matmäster användes personliga intervjuer med personal som är ansvariga för de 
olika varuområderna. Se källförteckning muntliga källor. De personliga intervjuerna följde en 
intervjuguide, som då tog upp breda frågeområden, men med förberedda djupare frågor om så 
behövdes eller fanns möjlighet att ställa. Se bilaga 2.

(Lekvall & Wahlbin 2001, 259)

1.5.3 Validitet

Valideten handlar om hur mätmetoden mäter det man vill mäta. Att bestämma validiteten för 
mätmetoden är svårt. Man får försöka uppskatta hur valid mätmetoden är. 

Vid de personliga intervjuerna fick personalen beskriva sin del av flödet från lastkaj till hylla 
för att kunna göra en flödesanalys av varuflödet på ICA Matmäster. För att öka valideteten 
gjordes direkta observationer av flödet. 

(Lekvall & Wahlbin 2001, 304)

1.5.3 Reliabilitet

Reliabilitet är att man kan på ett tillförlitligt sätt göra en undersökning och erhålla samma data 
upprepande gånger. När man erhåller närliggande data vid upprepande försök har man hög 
reliabilitet. Låg reliabilitet erhålls när resultaten vid de upprepande försöken varierade kraftigt. 
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Vid de personliga intervjuerna fick personalen beskriva sin del av flödet från lastkaj till hylla 
för att kunna göra en flödesanalys av varuflödet på ICA Matmäster. För att öka reliabiliteten 
kontrollerades svaren även av  handlaren och butiksansvarig för ICA Matmäster.

(Lekvall & Wahlbin 2001, 306)
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2 Nulägesbeskrivning

2.1 Nuläge in-leveranser

Efter att ha intervjuat delar av personalen är dessa de stora leverantörerna som levererar till 
ICA Matmäster under en veckan. 

ICA rullar av sina varor på burar eller på hel eller halvpall. De varor som kräver kyla rullas till 
kyl eller frysrum. De andra varorna har en tendens att stanna kvar på våning 3 längre eller 
kortar tid. 

Bild 2, Icabur med varor

ICAs leveranser har följande rutiner. De varor som levereras på söndag blir upplockade på 
måndag, varor levererade på tisdag plockas upp på onsdag, varor levererade på onsdag 
plockas upp på onsdag, varor levererade torsdag plockas upp på fredag, varor levererade på 
fredag plockas upp på fredag.

Frukt levereras av två leverantörer, ICA och All frukt. Frukten är inte lika känslig som kyl och 
frys produkter. Men lagras inte någon längre tid innan det plockas upp i butik. Alternativt 
förvaras i svalare utrymmen på lagret våning 1.

5

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

ICA ko lo n ia l X X X X X

Ic a  Dr ic ka X X X X X

Ic a  kylva r o r X X X X X

Fr u kt X X X X X X X

Br ö d X X X X X

Ar la X X X X X X



Bröd levereras av flera leverantörerna, men de största leverantörer har själva hand om 
upplockningen på sina anvisade hyllor.

Arlas produkter levereras direkt in i butik på våning 2 via Folkungagatan. Sedan transporteras 
varorna till ett kylrum  som är placerat bakom mejerihyllorna. Således passerar detta flöde ej 
våning 3.

2.2 Nuläge ut-leveranser

Sopor är i detta fall mestadels hushållsavfall och plastavfall. Dessa transporteras av 
personalen från butiksvåning 2, upp till våning 3, och mellanlagras i kylt soprum beläget 3 
meter från lastkajen. Där hämtas det upp av en sopbil 3 gånger i veckan.

Tomemballage är tomkartonger som blir över efter att varorna blir uppplockade. ICA 
Matmästers system är att speciella burar fylls av ihopvikta, knäckta, kartonger. Systemet 
består av cirka 20 st av dessa burar som lagras bakom soprummet, våning 3. Dessa burar tar 
upp en yta på cirka 11m² fyllda med kartonger. Och de tomma burarna tar upp en yta på cirka 
9m², på grund av att dessa kan med muskelkraft vändas upp och ner, och då ställas i varandra. 
Burarna töms två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar.

Hämtning av tomma burar som ICA har levererat sina varor i hämtas tisdag till fredag med 
vändande transport vid varuleveranser.

Tomma europapallar hämtas samtidigt med tomburar.

Tomburkar fraktas från tomburksrummet på våning 2 via hiss, vid hämtning, i speciella 
rullande plastkärl. Således passerar dessa plastkärl våning 3 endast  vid tömning. Efter 
tömning ställs plastkärlen tillbaka in i tommburksrummet på våning 2.
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2.3 Flöde genom Lastkajsvåning 3
Bild 3, våning 3 med nuvarande användningsområde.
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Bild 4, flödes schema våning 3

Burar med kolonial från ICA levereras med lastbil och lossas vid lastkaj. Dessa lagras kortare 
eller längre tid på våning 3, på område 3,4 eller 5, se bild 3. Sedan transporteras burarna med 
varor direkt till våning 2, butiksplan, för upplockning på hyllor. Eller transporteras ner på 
lager, våning 1.

Burarna med dricka från ICA levereras med lastbil, lossas vid lastkaj våning 3. Lagras kortare 
eller längre tid på våning 3, på område 3,4 eller 5, se bild 3. Sedan transporteras burarna med 
dricka direkt till våning 2, butiksplan, för upplockning på hyllor. Eller transporteras ner på 
lager, våning 1

Burarna med frukt från ICA eller All frukt levereras med lastbil, lossas vid lastkaj våning 3. 
Lagras kortare eller längre tid på våning 3, på område 3,4 eller 5, se bild 3. Sedan 
transporteras burarna med frukt direkt till våning 2, butiksplan, för upplockning på hyllor. 
Eller transporteras ner på lager, våning 2. Där lagras frukten i kylrum.

Kylvaror från ICA levereras med lastbil, lossas vid våning 3. Varor som inte kräver 
frystemperatur transporteras i burar till plan 2, butiksplan. Däremellan lagras varorna i kylrum 
innan de blir upplockade i butik. Varor som kräver frystemperatur transporteras till våning 1, 
och lagras i frysrum, innan de blir upp plockade i butik.

Brödleveranser sker från 3 leverantörer. Brödet lossas vid lastkaj våning 3, transporteras via 
hiss direkt till våning 2. Och plockas upp direkt av respektive brödleverantör på anvisande 
hyllor.

Arlas varutransporter påverkar ej våning 3.
Efter att varorna blivit upplockade i butik, blir restprodukter tomemballage (TE), tomburar, 
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(TB) och europapallar (EP). 

Tomemballage viks i returburarna som efter de fyllts transporteras upp till våning 3. 
Däremellan lagras de i område grön 2, se bild 3. På grund av vilken typ av varor som 
levererats, variera även tjocklek och storlek på emballage. En tomemballagebur fylls upp av 
mellan 2-4 burar med varor. När en bur är fylld med tomemballage transporteras den upp till 
våning 3, och lagras tills de blir hämtade.

Efter att burarna, som kommit med varor och blivit tömda vid upplockning i butik, kan golvet 
i burarna fällas upp i tomt läge, samt att ena änden av buren går att vika in så burarna kan 
skjutas in i varandra. Och på så sätt ta mindre plats. Tomburarna förvaras innan hämtning på 
våning 3, i område 3,4, eller 5. Se bild 3.

Europapallar som kommit med varor förvaras tomma på våning 3, i område 3,4, eller 5. Se 
bild 3.

2.4 Problem beskrivning av våning 3

För att hålla personalkostnaderna nere sker minimal upppackning av varor under helgerna. 
Lönekostnadspåslaget under helger är 50% på lördagar, och 100% på söndagar. Och för att 
vara säkra på att butiken har varor för upppackning på måndag morgon har ICA leverarat sina 
leveranser under söndagen. Men upphämtning av wellpapp och sopor har inte skett. Så under 
söndag kväll och måndag morgon är det som mest av matrial på våning 3. Resultatet är att alla 
lediga lagringsplatser är upptagna, så när de sista leveranserna under söndagen kommer är det 
bara gången mellan hissen och lastkajen som är ledig och där står burar med varor under 
natten mellan söndag och måndag. Se bild 5 nedan.
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3 Teori

3.1 Materialflödes effektivitet och företagslönsamhet.

Det vanligaste målet för de flesta företag är att tjäna pengar. Att tydligt vissa detta är att räkna 
ut räntabilitet på insatt kapital. För att på ett enkelt sätt åskådligöra detta kan man använda 
DuPont modellen. Där kan man enkelt visa att materialflödes effektivitet har stor betydelse på 
räntabiliteten i ett företag. Dessutom ser man flera variabler som har anknytning till logistiken 
som också påverkar räntabiliteten.

Lönsamhetspåverkande effektivitet delar man upp i inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet 
är hur väl rutiner och inre processer fungerar i företaget. Yttre, hur väl företaget är anpassat 
för omvärlden. För att maximiera sin räntabilitet borde både inre och yttre effektiviteten vara 
så höga som möjligt

 Bild 6, matrielflödeseffektivitet beskrivning i DuPont modellen  

För inre effektivitet i ett materialflödes perspektiv kan man se affärs-processer och styrning av 
material/varor som viktiga instrument för att påverkar företagets räntabilitet. Att öka den inre 
effektiviteten är att minska de icke värdeskapande aktiviteter och slöserier av företagets 
resurser. Nyttjande av lagerytor, kapacitet, och ökade genomloppstider och på så sätt minska 
kapitalbindning och kostnader.

Yttre effektivitet är mera ett mått på kunders förväntningar och marknadens värderingar. Man 
ser mer på att man gör rätt saker än att göra saker på rätt sätt. För att hänvisa till DuPont 
modellen så påverkas yttre effektivitet av leveransförmåga, leveranstider och flexibilitet. 

(Mattsson 2002, 137)
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3.2 Grundläggande avvägning, logistiska målmixen

Vid ändringar i materialflödet i ett företag bör man ta hänsyn  till att man troligtvis ändrar 
andra parametrar i flödet. Vid åtanke om att förbättre specifika delar inom ett område kan det 
försämra förutsättningar för ett annat. Om leveransfrekvensen ökar, minskar 
kapitalbindningen och leveransservicen ökar, men samtidigt ökar logistikkostnaderna för att ta 
hand de ökande antalet leveranser. Dessa vinster och kostnader tar troligtvis inte ut varandra. 
Utan det gäller att hitta den maximal mixen som ger bäst räntabilitet.

Bild 7, logistisk målmix

Vid införande av förändringar kommer vissa försämringar troligtvis att uppstå. Då är det 
viktigt att analysera helheten av förändringen. Vissa kostnadsökningar på ett ställe kan mycket 
väl kompenseras av vinsterna på andra ställen. Att betala högre kostnader för flera transporter 
som också ger ökad kostnad för materialhantering, kan innebär bättre leveransservice, lägre 
totala logistikkostnader, lägre kapitalbindning och högre kvalitet. Dessa kostnader tar 
troligtvis inte ut varandra. Och för att få förbättringar behövs troligtvis nya lösningar och nytt 
tänkande.

(Lumsden 1998, 226)

3.3 Klassificering

Genom att dela in artiklar i olika segment, kan vara ett bra sätt att styra olika artiklar på olika 
sätt. Innan dessa beslut tas är det väldigt bra att veta varför man gör det. Vad är syftet, och vad 
vill man åstadkomma med att dela upp artiklar i olika grupper. Att göra en nulägeanalys 
innan, så att jämförelser kan göras med de olika alternativa lösningarna med avseende på 
kostnad, ledtid, kvalitet eller den faktor som är viktigaste i fallet.

Lättaste är att styra alla artiklar lika, genom att ha bestämd ordervolym. Alternativt är att styra 
vissa artiklar med Wilsonformeln, och andra produkter efter partistorlekar på grund av 
artikelns ledtid, pris, lagerkostnad eller volym. Att dela upp artiklarna i olika grupper hjälper 
till att hantera dessa grupper på mest fördelaktiga sätt. Detta kan styras av artikelns 
viktighetsfaktor i produktionen, vinst för företaget, etc. De prioriterade grupperna kontrolleras 
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noga medan de minst prioriterade grupper kontrolleras med minimal kostnad.

Ett vanligt sätt att dela upp grupperna är via ABC- klassificering.  Grupp A som innehåller de 
viktigaste artiklarna, grupp B som innehåller medelviktiga artiklar, och grupp C som 
innehäller de minst viktiga artiklar. Storleken på dessa grupper brukar vara att Grupp A 
innehåller 60-80% av totalvärdet, men är endast 5-20% av artiklarna. Grupp B innehåller 15-
30% av värdet, och 10-30% av artiklarna. Och grupp C innehåller 5-15% av värdet och 50-
85% av artiklarna.

Bild 8, ABC-klassificering

Ett annat sätt att dela in artiklarna är 80-20 regeln, att 20% av artiklarna ger 80% av 
omsättningen. Detta brukar användas som en riktlinje, och påfallande ofta ligga detta väldigt 
nära sanningen efter att mera noggranna undersökningar gjorts.

Vid användandet av ABC- klassificeringen  kan man även använde fler eller färre grupper an 
de 3 stycken som ABC står för. En D grupp kan även skapas för de artiklar som inte har haft 
någon omsättning senaste året.

(Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, 2003, 239

3.4 Tids-styrda leveranser.
Att arbeta med tidsstyrda leveranser, eller Just In Time (JIT), innebär att materialet levereras 
exakt när materialet behövs, just in time. Att arbeta med konceptet tidsstyrda leveranser 
formulerades redan 1920-talet i Henry Fords bok, Today and Tomorrow. Själva uttrycket just 
in time lär komma från Kiichiro Toyota 1937. 

JIT är en styrprincip som kan användas i olika metoder och tekniker för att förbättra 
produktionprocesser. JIT är en viktig del av bilföretaget Toyotas produktionssystem som 
utvecklades under 1960 och 1970-talet och har bidragit till deras framgång. Detta arbetssätt
har studerats noggrant av flera företag från hela världen.
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Arbetssättet grundas på att undvika allt slöseri, materialet som behövs ska levereras precis när 
det behövs. Och att arbeta endast med det arbete som behövs. För att detta ska fungera i 
praktiken behövs god kvalitet på produkter och arbetsätt. Dessa är några enkla arbetsätt att 
jämföra JIT med traditionellt arbetsätt. 

Just-In-Time Traditionellt
Kvantitet Liten Stor
Frekvens Hög Låg
Ledtid Kort Lång
Rutiner Enkla Komplicerade
System Enkla Komplicerade

Emballage Anpassat Standard
Kvalitet Mycket Hög Hög
Kontroll Ingen Omfattande
Samarbete Mycket Lite

(Lumsden 1998, 233. Bjørnland, Persson, Virum, 2003, 242)

3.5 Fast och flytande lagerplacering
Vid fast placering har artikeln en lagringsplats som är bestämd. Lagrets totala storlek blir 
således storleken på säkerhetslagret och storleken på hemtagningskvantiteten.

Vid flytande placering kan man ställa artiklarna var man vill i lagret. Oftas där man uppnår 
högst pockningseffektivitet. Vid flytande placering används det totala lagerutrymmet i högre 
grad, än vid  fast placering på grund av att man kan ställa artiklarna i hela lagret där det får 
plats. Alltså kan det totala lagerutrymmet vara mindre. 

(Lumsden 1998, 392)
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4 Analys

Resonemang runt de resultat som erhölls i kapitel 3 med stöd från kapitel 4.

I detta kapitel ges grundläggande teorier om hur flödet på våning 3 kan minimera 
ytanvändning och maximera in och ut flödet.

Första problemet vid okulär besiktning är att det är väldigt stökigt, skräpigt och allmänt 
ostädat.

Nästa problem  är att tomemballage tar alldeles för stor plats, hur kan man minska yt 
användningen för denna hantering?

Vissa tider under veckan erhåller ICA Matmäster väldigt stora leveranser som nästan helt 
blockerar hela våning 3 för att få eller leverera material. Hur kan man minska detta problem?

4.1 Ytanvändning

För att kunna använda ytan maximalt på våning 3 görs en utvärdering vad ytorna för 
närvarande används till. 

Bild 9, våning 3.
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4.1.1 Yta blå 1

Yta blå 1 användes för att lagra en pall med golvklinker. Samt annat metallskrot. 

Golvklinkern delades upp på två halvpallar så att hissen kunde hantera vikten och lagras nu på 
lagret våning 1. Metallskrotet slängdes. Ytbesparing för dessa handlingar var 7,6 m². Detta är 
21% av den totala yta som kan användas för lagring av varor på denna våning. Totalt yta som 
kan användas för lagring är 35,8 m²

4.1.2 Yta Grön 2

Yta grön 2 används för returemballage. Området är fullt med burar som har tomemballage 
eller är tomma. Man kan få ner ytanvändningen genom att ställa burarna upp och ner i 
varandra när de är tomma. Men då krävs det relativt stor muskelkraft. Området som burarna 
kräver är 11 m² fulla, och 9 m² tomma.

Vid studerande av flödet för tomemballage i butiken upptäcker man att den totala mängd 
burar under en vecka är cirka 40 stycken som hämtas av återvinningsföretaget. 

Alltså ska  2080 stycken burar per år transporteras tomma ner genom hiss, ställas på 
strategiska ställen i butiken på plan 2. Fyllas upp med tomemballage. Sedan transporteras upp 
genom hiss och ställas upp på grön yta 2 på våning 3. Total mängden burar är 20 st, som töms 
två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar.

En tids studie för förloppet visar följande siffror.

Ett alternativ är att inköpa en balpress. För att undvika hisstid ska balpressen placeras på 
våning 2, butiksplan, nära ingången till butiken.
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Kostnad hämtning av tom emballage 23616
Årlig hiss tid för burar ner 139 tim, 250 sek/tim, 4 min per bur 34750
Årlig lager yta 10 ( 11-9 m2), 2100 kr m² 21000
Tid för att knäcka och vika kartonger 200 tim, 250 sek /tim 50000
Årlig hiss tid för burar upp 139 tim, 250 sek/tim, 4 min per bur 34750
Total kostnad per år 164116



Bild 10, del av våning 2

Kontakt med balpresssäljare och tomemballageköpare togs, och efter möte och mycket 
mätande konstaterades att balpressen skulle få plats på föreslagen placering. Beräkningar 
antydde att den totala volymen per år skulle bli runt 41 ton, eller 133 balar.

Flödet för tomemballage skulle då bli att tomburar skulle placeras strategiskt i butiken för att 
fyllas på varje dag. Tid för att transportera burar från de strategiska placeringarna behövdes 
inte räknas på grund av att personalen ändå måste gå och hämta en ny bur med varor när en 
bur är upplockad på hyllorna. Tid tillkommer dock för att tömma tomemballage i balpressen. 
Man kan lämna den bur som varorna kom med första gången för att fylla den med tom- 
emballage. Alltså ingen tidsåtgång att hämta en ny bur för tomemballage på våning 3.Tid för 
att transportera balar från balpress upp till våning 3 tillkommer. Där kan balarna placeras 
stående på högkant, för att minimera lager yta. 

Kostnaden för inköpande av balpress. 
Balpressen beräknades ha en livslängd på 20 år i denna kalkyl. Samt upphämtning av 
returpappersföretag varannan vecka blev totalkostnad per år 89 772 sek på 20 år. Se uträkning 
bilaga 3.

När dessa planer informerades till det nuvarande företaget som skötte upphämtning av tom 
emballage, kom ett motbud på att hyra en balpress. För att kunna jämföra de tre alternativen 
mot varandra beräknades ett hyralternativ med en årslängd på 20 år och då landade 
årskostnaden på 72 450 sek. Se bilaga 4.

Det som stack ut mest när man jämförde köpa eller hyra balpressmaskin var 
hämtningskostnaden. I köpalternativet har företaget som hämtar balarna en kostnad för första 
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balen på 790 kr. Sedan kostar varje extra bal 150kr. Så kostnad att hämta upp 133 balar 26 
gånger blir. 26*790+107*150=36590 sek. Jämfört med hyralternativet som bara kostar 200 kr 
per gång.

För att kontrollera om det skulle bli någon skillnad om hämtningen gjordes bara en gång i 
månaden mellan köp och hyra alternativen gjordes dessa beräkningar också, se bilaga 5 och 6.

Vid hämtning av balar en gång i månaden istället för två ändrades kostnaden för köp 
alternativet från 89 772 sek till 85 852 sek per år. Medans hyr alternativet ändrades från 72 
450 sek till 74 690 sek. Det intressanta är att köp alternativet blev billigare, 3 920 sek per år, 
men hyr alternativet dyrare, 2 240 sek per år.

Det billigatse alternativet är således att hyra en balpress med hämtning av balar varannan 
vecka. Med att hyra balpress, och med hämtning av balarna varannan vecka kan man frigöra 
10-2 = 8 m² yta på våning 3, alltså 22% av den befintliga ytan. 

4.1.3 Yta gult 3, ljusblått 4, och ljusrött 5

Våning 3 område gult 3, ljusblått 4, och ljusrött5.

På dessa områden brukar leverans av varor ställas, eller tomburar och tomma europa pallar 
lagras.

Flytande lagerplacering råder, menas att ställa varorna där det får plats.  Fördelen med 
flytande lagerplacering mot fast lagerplacering är att ledigt lagerutrymme kan användas.

ICAs leveranser har följande rutiner. De varor som levereras på söndag blir upplockade på 
måndag, varor levererade på tisdagar plockas upp på onsdag, varor levererade på onsdag 
plockas upp på onsdag, varor levererade torsdag plockas upp på fredag, varor levererade på 
fredag plockas upp på fredag.

Generellt när det gäller ICA leveranserna så är upplockning av varor fokuserad på måndag, 
onsdag och fredag. Personalen börjar redan 06:00 med uppplockning av varor, butiken öppnar 
08:00. Dessa tider är anpassade av schemaläggningen så personalen ska hinna innan 
lunchtiden kommer, som innebär kundökning i butiken.

På grund av att ICA har svårt att beräkna när leveranserna skall komma till butik, föredrar 
man att få leveranserna senare dagen innan, och är då säkra på att ha varor för personalen att 
plocka upp dagen efter. Att minimal mängd varor plockas upp på helgen är på grund av att 
personal kostnaden är högre under helgerna.

Det som sticker ut är att man inte erhåller leveranser från ICA på måndagar och lördagar för 
att få ett jämnare flöde. Men diskussioner med ICA att få leveranser på måndagar och lördagar 
förs, och kommer kanske ske under 2014. Tyvärr får man nog utvärdera den logistiska 
målmixen som ändras genom större lönekostnader vid leveranser på helger än vardagar.

Försök att ha personal redo för att plocka upp varor direkt vid leverans har prövats. Men på 
grund av att ICAs leveranser inte lyckats komma i tid, har personal stått utan arbetsuppgifter 
och kostat pengar. Att införa mer personal på morgonen för att plocka upp varor på hyllorna 
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fortare har även det provats och inte fått önskat resultat.

Ett förslag är att dela upp produkterna i olika klasser typ ABC klassificering, med fokus på de 
artiklar med högst kapitalbindning, och de mesta volymkrävande. Om man även kunde styra 
dessa produkter med tidsstyrda leveranser skulle det ge ytterligare ökad effekt.

De varor med högst kapitalbindning borde så fort som möjligt placeras på hyllor så snabbt 
som möjligt för att kunna köpas av kund. När dessa artiklar levereras till ICA affären borde 
dessa transporteras direkt ner till butiken på våning 2. Och där läggas upp på respektive hylla. 
Således borde cashflow öka i butiken och minska materialhanteringskostnaderna för 
mellanlagringen. Dessa varor fastnar inte och använder lageryta på våning 3. Personalen 
skulle ha mera uppmärksamhet på dessa produkter och det skulle bli mindre svinn. För att 
detta ska få bra effekt borde inleveranser, lagersaldo och försäljningsstatistik följas. 
Leveranser från ICA borde packas så att dessa kapitalhöga artiklar sammanpackas för att 
underlätta materialflödet in i butik, t.e.x kött och fisk.

Volymkrävande material borde vara transportpackat på pall så att produkter skulle kunna bli 
tillgängliga för kunderna genom att pallen placeras direkt i butik efter att transportemballage 
enkelt tagits bort. Detta skulle minska tiden dessa artiklar tar upp lageryta på våning 3, samt 
minska materialhanteringskostnad om dessa artiklar transporterades direkt ner i butik. 
Produkter som har en tendens att fasta på våning 3 är ägg, toalettpapper och dryck.

Att försöka få de leverantörer som levererar stora volymer att leverera två gånger om dagen. 
Och på det sättet jobba mer i ett pullsystem. Få artiklar som packas upp på en gång, istället för 
att varor fastnar på våning 3.

För att få extra fokus på dessa artiklar kan de vara visuellt synliga på en stor tvskärm där man 
visuellt ser utvecklingen under dagen, artiklar i lager, inleverans volymer, och sålda artiklar.

4.2 Sammanställning av åtgärder och förslag
Hålla rent på våning 3 skulle ge 7.6 m² mer lager utrymme och inte ta upp 15 960 sek i års 
hyra.

Införskaffa balpress skulle frigöra 8 m² mer lagerytrymme på våning 3, och sänka dagens 
kostnad från 164 116 sek till 72 450 sek. En årlig kostnads besparing på 91 666 sek.

Ha större fokus på varor med hög kapitalbindning samt varor med stora volymer transporteras 
direkt till butik för att öka cash flow samt minska lagerutrymme på våning 3.

Erhålla leveranser varje dag,  även på måndagar och lördagar för att få ett jämnare flöde 
genom våning 3. 

Få två leveranser om dagen istället för en stor, de skulle också frigöra yta på våning 3, om 
man kunnde arbeta i ett pull system istället för push.

Med de två första åtgärder skulle man erhålla 15,6 m² mer utrymme på våning 3. Detta är 43 
% av det totala ytan som kan användas för lagerhantering på våning 3.
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5 Slutsatser och Rekommendationer.
På grund av att våningen 3 är en flaskhalsen i ICA Matmästers strävan att öka flödet för in- 
och ut-leveranser och på så sätt  kunna öka sin omsättning kan följande rekomendationer 
göras.

5.1 Ordning och reda
Använd inte denna våning att förvara skräp och sopor. Få rutiner så att materialet bortforslas 
så snabbt som möjligt. Inte bara för att kostnaden per år är 2100 sek/m², det är även bland de 
mest intressanta ytorna som kan användas för att öka flödet samt kunna höja omsättningen, 
och därmed vinsten i detta företag.

5.2 Balpress 
Prova med att hyra en balpress och ställa den på plan 2, butiks plan, för att undvika 
tidskrävande resor med hiss, som även den är en flaskhals i detta företag. 

Kalkylerna i kapitel 4 visar att det finns en möjlighet att minska kostnaden från 164 116 SEK 
till 72 450 SEK. Detta ger en besparing på cirka 91 000 SEK per år.

Att hyraalternativet kontra köpalternativet inte påverkar cash flowet lika mycket, samt att man 
undviker att försäljningspriset på tom emballage, wellpapp, kan bli lika med noll i värsta fall. 
Detta har hänt historiskt.

En balpress kommer också betyda att personalen inte behöver vika ihop kartongerna som 
varorna kom med till butiken. Detta moment som kallas att knäcka kartonger har en relativ 
hög belastning på armar och armbågar. Vid införande av balpress kommer således att innebära 
mindre belastning på personalens kroppar. Som i sin tur kan leda till mindre sjukfrånvaro. 

På grund av att hissen har varit lite opålitlig och har en tendens att inte fungera. Är det positivt 
att hissåkandet kommer att minska med tomma burar ska fraktas ner, och fulla burar med 
tomemballage ska fraktas upp. Hissåkandet skulle minska med  2080 stycken burar som ska 
ner och upp varje år.

En annan faktor är att när personal inte har behov att åka till våning 3 för att hämta eller lämna 
burar utan nu även kommer att ha visuellt kontakt med kunder under hela tiden anses även 
detta som ett plus. 

5.3 Införa artikel klassificering
Att införa något slags artikelklassificering för att få ett smidigare materielflöde genom våning 
3 som skulle frigöra lagerytor på denna våning.

Att börja med att koncentrera sig på varor med hög inköpskostnad och stora volymer som 
skulle frigöra lagerytor, samt öka vinsten.

5.4 Införa flera leveranser
Införa leveranser kanske varje dag. Och ifrån stora leverantörer 2 gånger om dagen  istället för 
en gång om dagen. Detta skulle frigöra yta samt snabba upp flödet på våning 3.
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Bilaga 1 Skiss ICA Affär.
Våning 3 är benämd 73 KVM Plan 1.5 och är den del som befinner sig högre övre 
hörnan.
Resterande ritning är butiksplan, våning 2.

1



Bilga 2 Intervjuguide

Frågor för utvalda delar av personalen och lednings grupp vid ICA Matmäster. 

Frågor för varje leverantör, ICA, frukt, bröd, arla, sopor, tomemballage, tomburar, tomma 
europapallar.

Standard frågor

Vad fungera bra , 
Vad fungera dåligt,
Vad tror du kan bli bättre
Hur kan man göra det bättre
När kan man göra det bättre

Leveranstid

Vilka dagar?
Pålitlighet?
Rätt tid på dagen?

Leveransintervall

Tillräckligt ofta?

Prognoser

Vilket tids-spann?
Hur ofta?

Av-rop

Hur ofta?
Led-tider?

Samarbete leverantörer

Vems initiativ för förbättringar?

Uppplockning av varor

Vilka tider?
Rutiner?

Lätthet att hitta det man söker på lager

Vet var man ska hitta varor?
Vid problem?
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Samarbete kolleger

Stämning på arbetsplats?

Maskineriet, är det man trott är gjort gjort när man är borta

Om man är borta en dag, hur bra funkar det?

Rutiner

Finns?
Fungerar?

Kvalitets arbete

Finns?
Fungerar?

Arbetsgrupper för förbättringar

Finns?
Fungerar?

Stöd från ledningen för förändring

Finns?
Support?

Stöd från ICA

Finns?
Support?

Mera folk för upp plockning direkt vid leverans

Har provats?
Hur fungerade det?
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Bilaga 3 Uträkning av inköp av balpress 

4

Inköpspris 95625
Installation 10000

105625

Årlig kapitalbindning, 5% 5281

Livstid 20 år, kostnad utslaget per år 10562
Årlig ut rullning av första buren varje morgon 20 tim, 250 sek/tim 5000
Årlig hiss tid för balar 44 tim, 250 sek/tim, 133 balar, 20 min st 11000
Årlig lager yta 4 m², 2100 sek/m2 (balpress och balar) 8400
Service 2450 sek årligen 2450
Elförbrukning 6000 sek årligen 6000
Förbrukningsmatrial, buntband 2400 sek årligen 2400
Extra tid för att tömma kartoger i maskin, 100 tim, 250 sek/tim 25000
Hämtningsavgift, 5 balar per gång varanna vecka, tot 133 balar/år 36590

107402

Försäljning balar 133 balar, 41 ton, 430 sek/ton 17630

Totalkostnad per år 89772



Bilga 4. Uträckning av hyra balpress

5

Installation 10000
Årlig kapitalbindning, 5% 500

Installation utslaget på 20 år 1000
Hyra Balpress, Hyra 500 kr per månad 6000
Årlig ut rullning av första buren varje morgon 20 tim, 250 sek/tim 5000
Årlig hiss tid förbalar 44 tim, 250 sek/tim, 133 balar, 20 min 11000
Årlig lager yta 4 m², 2100 sek/m2 8400
Service 2450 sek årligen 2450
Elförbrukning 6000 sek årligen 6000
Förbrukningsmatrial, buntband 2400 sek årligen 2400
Extra tid för att tömma kartoger i maskin, 100 tim, 250 sek/tim 25000
Hämtningsavgift, 5 balar per gång varanna vecka, tot 133 balar/år 5200
Totalkostnad per år 72450



Bilaga 5, köpa balpress med hämtning en gång i månaden.

6

Inköpspris 95625
Installation 10000

105625

Årlig kapitalbindning, 5% 5281

Livstid 20 år, kostnad utslaget per år 10562
Årlig ut rullning av första buren varje morgon 20 tim, 250 sek/tim 5000
Årlig hiss tid för balar 44 tim, 250 sek/tim, 133 balar, 20 min st 11000
Årlig lager yta 6,4 m², 2100 sek/m2 (balpress och balar) 13440
Service 2450 sek årligen 2450
Elförbrukning 6000 sek årligen 6000
Förbrukningsmatrial, buntband 2400 sek årligen 2400
Extra tid för att tömma kartoger i maskin, 100 tim, 250 sek/tim 25000
Hämtningsavgift, 11 balar per månad, tot 133 balar/år 27630

103482

Försäljning balar 133 balar, 41 ton, 430 sek/ton 17630

Totalkostnad per år 85852



Bilaga 6, hyra balpress med hämtning en gång i månaden

7

Installation 10000
Årlig kapitalbindning, 5% 500

Installation utslaget på 20 år 1000
Hyra Balpress, Hyra 500 kr per månad 6000
Årlig ut rullning av första buren varje morgon 20 tim, 250 sek/tim 5000
Årlig hiss tid förbalar 44 tim, 250 sek/tim, 133 balar, 20 min 11000
Årlig lager yta 6,4 m², 2100 sek/m2 13440
Service 2450 sek årligen 2450
Elförbrukning 6000 sek årligen 6000
Förbrukningsmatrial, buntband 2400 sek årligen 2400
Extra tid för att tömma kartoger i maskin, 100 tim, 250 sek/tim 25000
Hämtningsavgift, 11 balar per månad, tot 133 balar/år 2400
Totalkostnad per år 74690
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