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Abstract 

 
Master of Science in Product and Process Development at Mälardalen University gives the 

opportunity to write a university degree project as part of the education. The company that 

made this project possible is ICA Hacksta, Västerås. The intention of ICA's basic idea was to 

get individuals who run their own stores to merge into a large purchasing group, so the stores 

around Sweden would buy their goods at the same purchase price. 

 

Process mapping is a globally known, successful method to use to get a good overview and 

finding possible shortcomings in the flow. The flow ICA uses today is sensible regarding time 

and quality, even the smallest improvement can result in the longer term. ICA wanted a 

process mapping and that is what the essence of this degree project will be. The actual degree 

work was tailor made so that all parties (ICA, examiner & student) would be satisfied.  

 

The purpose of this degree project is to do a process mapping where current processes are 

mapped, then make a process map / variant of flowchart. The mapping will include start-

ordering to final delivery, as well as the possibilities for improvement. Information gathering 

will happen via study visits, interviews and observations, these methods are important to 

make the fact as relevant as possible. ICA considered that the flow "freezer" was in the most 

need of a process mapping. 

 

Theories and relevant tools mentioned have been important for the making of improvement 

proposals, that are implementable to the identified shortcomings. The proposed improvement 

proposals have been analyzed and discussed, for example, whether its possible to do them 

today, what advantages and disadvantages they are, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 
 

Civilingenjörsutbildningen inom produkt- och processutveckling på Mälardalens högskola ger 

möjligheten att skriva ett högskole-examensarbete som en del av utbildningen. Företaget som 

gjorde detta projekt möjligt är ICA Hacksta, Västerås. Intentionen av ICA:s grundidé var att 

få privatpersoner som drev egna butiker att slås samman i en stor inköpsgrupp, butikerna runt 

om i Sverige skulle köpa in sina varor till samma inköpspris. 
 
Processkartläggning är en globalt känd, framgångsrik metod att använda sig utav för att få en 

bra översikt och finna eventuella brister i flödet. Flödet som ICA använder sig utav idag är 

sensibelt gällande tid och kvalité, även minsta lilla förbättring kan resultera sig på längre sikt. 

ICA önskade sig en processkartläggning och det är vad kärnan i detta examensarbete kommer 

vara. Själva examensarbetet skräddarsyddes så att alla parter (ICA, examinatorn & studenten) 

skulle vara tillfreds.  

 

Syftet med detta examensarbete är att göra en processkartläggning där nuvarande processer 

kartläggs, därefter göra en processkarta/variant av flödesschema. Kartläggningen ska vissa 

från beställning till slutleverans samt vilka moment det finns möjlighet till förbättring. 

Informationsinsamling via studiebesök, intervjuer och observationer är metoder som använts 

för att faktan ska bli så relevant som möjligt. ICA ansåg att flödet ”frysen” var i mest behov 

av en processkartläggning.  

 

Teorier och relevanta verktyg som benämnts har varit betydelsefulla för att frambringa 

förbättringsförslag som är implementeringsbara till de funna bristerna. De framtagna 

förbättringsförslagen har analyserats och diskuterats, tex huruvida aktuella de är i dagsläget, 

vilka fördelar och nackdelar som finns med de osv.  

 

 



 
 

Förord 

 

Examensarbetet som skrivits är ett moment i utbildningen Civilingenjör inom Produkt- & 

Processutveckling, på Mälardalens Högskola, Eskilstuna.  

 

Examensarbetet har varit en karusell liknande upplevelse. Spännande, utmanande, upplysande 

och intensiv. Det hela gav en glimt på hur livet efter studierna kommer se ut samt att 

kunskaperna som samlats in under dessa tre år fick implementeras på riktigt. Möjligheten att 

utföra detta moment gavs av ICA-Hacksta, Västerås. Bemötandet, tillgängligheten och den 

hjälp som erbjöds under arbetets gång har underlättat och det uppskattas oerhört.  

 

I efterhand kan stoltsera att jag tillslut lyckades. Att på egen hand skriva ett examensarbete 

testar ens disciplin, kompetens, tålamod mm. Jag känner mig mer kompetent, mogen och ännu 

mer motiverad att studera och förbereda mig för yrkeslivet.  

 

Det finns många jag skulle vilja tacka som funnits där för att underlätta för mig, dock så 

förtjänar handledarna, Patrik Enberg (ICA) & Catarina Bojesson (Mdh), ett extra stort tack. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt introduceras vad hela det här arbetet grundats på. Avsnittet presenterar i 

vilken omfattning studien har genomfört i samt forskningsfrågorna.  

1.1     Bakgrund  

En viktig egenskap för att hålla en jämn takt med konkurrenter är att vara bra beläst och 

förstår hur produktionssystem skall formges och driftsättas. Konkurrensen inom den 

industriella produktionen på de olika marknaderna är tuff och att ständigt utvecklas är vitalt 

för att hålla jämn takt med konkurrenterna och förutsättningarna förändras oupphörligen. 

(Bellgran & Säfsten 2005) 

 

Det finns flertalet verktyg och metoder som är användbara för att utveckla strukturerade 

arbetssätt och övervägande antalet av företagen är föremål för en varaktig utveckling av 

arbetsform, organisation och metoder (Rother & Shook, 2009). I boken 

Produktionsutveckling, skriven av Monica Bellgran & Kristina Säfsten 2005, menar de på att 

om stora resurser satsas på att vidareutveckla processer så utvecklas även produkterna. 

Författarna slår fast att vid en jämförelse så kan motsvarande satsning inom området 

produktionsutveckling skulle medföra enorm potential till utveckling. De menar på att 

företagen inte får fokusera för mycket på själva produkten, utan hur produkten kommer till 

betyder minst lika mycket. 

 

Att välja rätt metod och/eller verktyg för att förbättra det egna produktionsflödet är en 

utmaning. Då alla företag och industrier har skräddarsydda policyer och flöden behövs 

specifika aktioner som är passande till företagets situation, vilka resurser som finns tills 

hands, deadlines mm måste tas till hänsyn. Introducerade filosofier och metoder föreställs 

alltid som de mest effektiva av frambringarna, fallet är dock inte så. Kan metoden hjälpa just 

min organisation? Är frågan som måste ställas. (Nave, 2002) 

 

ICA som är idag är den ledande aktören på sin marknad, en marknad där kärnverksamheten är 

livsmedel och dagligvaruhandel, strävar alltid efter att bli bättre. Förutom att göra en stor 

samhällsnytta genom att bl.a. skapa arbetstillfällen, bidra till att förbättra miljön, 

uppmärksamma de svenska böndernas bidragande till samhället mm, så duckar man inte för 

möjligheter att utvecklas och expandera. Idag så existerade det tre flöden som skapar värdet i 

företaget, CL(Centrallagret), DE(Distributionsenhet) och frysen. 

 

Alla ICAs centrallager använder sig av samma sorts system LS, vilket står för logistiksystem 

och benämns som hjärtat i ICA:s organisation. När LS står still står allt i ICA:s verksamhet 

still. Systemet styrs genom ett datorprogram som ICA är ensam med att använda. LS används 

allt ifrån varumottagningen, produktionsflödet till inköpsavdelningen. Det är ett stort, 

omfattande program som hjälpt ICA nå deras nuvarande position på marknaden. Det är också 

i LS, expeditören använder sig av när hen plockar ordar som sedan lämnas av på en 

förbestämd plats.  
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1.2     Företag 

ICA:s kärnverksamhet har alltid varit handeln med dagliga varor. Av den verksamheten så har 

ICA även expanderat mot andra marknader bl.a. Ica Banken, Apoteket Hjärtat mm. År 1917 

grundade Hakon Swenson Hakon-bolaget som är ursprunget till dagens ICA. Hakon Swenson 

var för iden alla handlare kunde sköta inköpen tillsammans och få igång andra samarbeten för 

att uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag. Idag är ICA den ledande aktören inom 

mat & livsmedel.  

 

Visionen är att göra varje dag lite enklare, det övergripande målet är att behålla och slå fast 

positionen som det styrande detaljhandelsföretaget med mat & hälsa som utgångspunkt.  

 

Dagens ICA-modell instiftades år 1972, då ICA blev en bunden koncern och det var också då 

ICA styrelsen fick en majoritet av handlarna. Det var också då ICA-avtalet blev grunden i den 

moderna ICA-modellen. År 1998 gick ICA handlarnas AB och Hakon Gruppen AS samman 

under moderbolaget – ICA AB.  

 

De fyra ICA-profilerna Maxi, Nära, Kvantum och Supermarket är namnen på företagets ca 

1400 butiker runt om i landet. Butikerna beställer sina varor i form av ordar från Icas sex 

olika lager, de två största är stationerade i Västerås samt Helsingborg. 

 

År 2017 firar ICA 100 år.1 

1.3     Problemformulering 

Processkartläggningarna som gjorts tidigare på ICA:s centrallager har genomförts varje flöde 

separat. ICA producerar inte en faktiskt produkt, Utan producerar en form av beställning från 

de olika ICA butikerna runt om i Sverige, allt från mejeri, råvaror till frukt & grönt.  Denna 

typ av produktionsflöde är dock känslig för förändringar. Det kan alltid bli bättre, dock så 

inför man förändringar, till exempel förändrar plockordningen på kollina, kan utslaget bli till 

det sämre. 

Filosofierna och metoderna är många för att utveckla företag och förbättra arbetsplatsen, det 

svåra är att välja rätt verktyg eller filosofi till den särskilda verksamheten eller 

produktionsflödet. (Nave, 2002)  

 

Idag fungerar de tre flödena på lagret, CL, DE och frysen, på ett bra sätt. Dock finns det en 

större förbättringspotential på det 3:e nämnda, frysen. Frysen är det enda kalla flödet på hela 

lagret. 

  

                                                           
1 https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ (2017-09-25) 
 

https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/
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1.4     Syfte och Frågeställning 

Intentionen med detta examensarbete är att med hjälp av en processkartläggning av ICA:s 

flöde hitta faktorerna som orsakar slöseri. Siktpunkten är att förbättringsförslagen som blivit 

bekanta tack vara processkartläggningen skall implementeras och på en längre sikt göra 

produktionen mer effektiv samt lätthanterlig. 

För att vägen till att syftet och målet skall bli så konkret och tydlig som möjligt har följande 

frågeställningar formulerats: 

➢ Hur ser flödet i frysen ut från input till output? 

 

➢ Hur och med vilka verktyg kan ICA effektivisera flödet? 

 

➢ Likers (2003) 7+1 slöseri faktorer benämns ofta i samband med en 

processkartläggning. Vilken/Vilka av de faktorerna förekommer mest under flödets 

gång? 

1.5     Avgränsningar  

Centrallagret i Västerås har tre aktiva flöden, CL, DE & Frysen, där kollin plockas. CL och 

DE tillhör de ”varma flöden” och frysen namnges som det ”kalla” flödet. I figur 1 så visas var 

på lagret frysen är positionerad. ICA lade fram att frysen var det enda aktuella 

produktionsflödet för ett processkartläggnings-arbete i nuläget. Det finns endast två frys lager 

i Sverige, det andra ligger i Helsingborg. Stort ansvar vilar på Västerås lager som ansvarar för 

bland annat norra delen av Sverige. Större förbättringspotential finns alltså idag på Frysen, då 

dem senaste förbättringarna skett på de varma flödena. Ett processkartläggnings-arbete på ett 

av ICA:s flöden har länge varit en ambition, samt att eventuella förbättringsförslag även 

implementeras på andra flöden. Fokus kommer alltså läggas på flödet frysen, och kommer att 

skräddarsys för att alla tre parter, studenten, examinatorn samt företaget, skall bli satisfierade. 

  

Figur 1. ICA:s byggnad uppifrån. Inramade området föreställer Frysen. (Hämtad från frysavdelningen ICA) 
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2. Ansats och metod 
 

2.1     Litteraturstudie  

Litteraturstudien som utfördes av författaren av examensarbetet var grundad på forskning 

inom området för processkartläggning och Lean Production. All information som ordnades 

fram under litteraturgenomgången var vital för utförandet av analysen av fallstudien.  

 

Basen för majoriteten av källorna var MDH biblioteket som fylldes ut med vetenskapliga 

artiklar från vetenskapliga sökmotorer på internet. Google Scholar samt DiVA var 

databaserna som användes främst. Nyckelorden var; Processkartläggning, Process mapping,  

Value stream map, Värdeflödesanalys, Lean Production, LEAN tools, LEAN verktyg, ICA, 

productionflow och produktionsflöden. Orden söktes på både svenska och engelska för att 

informationsinsamlingen skulle bli komplett.  

2.2      Datainsamling & Analys 

Första stadiet av datainsamlingen var att få en genomgripande redogörelse på hur 

produktionsflödet fungerade och vilka moment som tillhörde produktionslinan. Utifrån 

litteratur och vetenskapliga artiklar skapades en grund och tydlighet på vilken typ av fakta och 

information jag behöver. Information och fakta har därefter sammanställts genom egna 

erfarenheter från arbetsplatsen samt semistrukturerade intervjuer med anställda på lagret. 

 

Efter datainsamlingen så analyserades sammanställningen av informationen och faktan av 

bland annat observationerna och intervjuerna. Författaren värderade vilken del av datan och 

faktan som var relevant för det slutgiltiga resultatet, det som inte skulle resultera eller främja 

kommande arbete sållades bort. 

 

 

2.2.1 Observationer 

Observationer kan antingen vara direkta eller indirekta. Indirekta observationer refererar till 

mätning med hjälp av instrument istället för att observatören använder sina sinnen. Direkta 

observationer är vad som händer på arbetsplatsen, vad som är synligt, ljuden som hörs 

osv.(Olsson et al. 2007). Författaren som observerar flödet har tidigare erfarenheter från 

arbetsplatsen, då den verkat på platsen som anställd tidigare. 

Observationerna gick till på så sätt att författaren följde moment i flödet på avstånd för att 

eventuellt upptäcka förbättringar i arbetssättet ICA använder idag. Iakttagelserna 

dokumenterades genom anteckningar och foton. 
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2.2.2 Intervjuer 

Av intervjuer så kan fakta, synpunkter förbättringsförslag etc. komma fram på det aktuella 

ämnet komma fram. En intervju är en överensstämmande rad av frågor till relevanta individer 

inom ett visst område. Svar en registreras antingen genom anteckningar för hand eller också 

video/ljudinspelning.  Strukturen på intervjun kan se annorlunda ut beroende på vad för typ av 

information som är önskad från intervjun. Varianterna är öppet riktade intervjun, 

semistrukturerade intervjun samt hel-strukturerade intervjun(Höst. Regnell & Runeson 2006). 

Informationsinsamling genom intervjuer gjordes vid behov under projektet, intervjuerna som 

gjordes var semistrukturerade.  En öppen dialog fanns med gruppchefen för frysen samt de 

anställda i fikarummet, Nya, impulsiva intervjufrågor upptäcktes fortlöpande under 

platsbesöket parallellt med att problemområden identifierades eller efter ny information 

framtagits. Frågorna som ställdes fick varje individ, vilken tjänst de än besatt svara på. 

Anledningen till det var hänsyn skulle tas från allas perspektiv. Dokumentation av svar 

gjordes genom anteckningar, frågorna som ställdes var: 

❖ Hur ser en order ut på ICA från mottagning av beställning till slutleverans? 

❖ Hur ser momenten ut för en avlastning? 

❖ Hur ser transportsträckorna ut från varumottagningen till platserna pallarna ska ligga 

på? 

❖ Hur fort går det att lasta på en lastbil med färdiga burar? 

❖ Vilket område ser du mest förbättringspotential i? 

 

Då arbetarna var i tjänst och tiden var begränsad så varierade antalet intervjupersoner. 

Under en pågående intervju så kunde hen avbryta för att återgå till arbetet. De anställda 

som svarade på frågorna arbetade på dessa stationer: 

➢ Varumottagning 

➢ Expeditionsflödet 

➢ Utlastning 

➢ Höglagret 

➢ Chefsavdelningen 

 

Meningen med att intervjua de anställda var att få en klar överblick om vad som sker på de 

olika stationerna på produktionsflödet från en markarbetares perspektiv. En djupare inblick 

om hur allt går till på flödet framställdes genom att följa arbetarnas arbetsmönster. 
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2.3 Forskningskvalitet 
 

2.3.1     Validitet 

Validitet innebär att för att få korrekt data så skall rätt mätinstrument komma till användning 

(Olsson & Sörensen, 2011). Validitetens nivå påverkas av hur stor reliabilitet det är i 

mätinstrumentet. Tidsperioden man mäter resultatet influerar även validiteten, egenskapen att 

värdera vilken tidpunkt under rätt period under produktionen minskar risken för vilseledande 

data (Saunders et al. 2009). Intern validitet innebär hur väl själva projektet stämmer överens 

med verkligheten medan extern validitet menas med vilken grad allt generaliserar i.2 

 

Detta projekt har vart tidsbegränsat vilket har influerat validiteten. Tex har den interna 

validiteten varit låg då författaren inte haft tillgång till mätinstrument. Hög extern validitet har 

infunnits på grund av viss data tillhörande processkartläggningen som levererats av ICA. De 

egna sammansatta frågorna dock anses ha låg validitet. En kritisk granskning av den 

sammansatta studien får genomföras för att öka validiteten.  

 

 

2.3.2     Reliabilitet 

Att mäta hur stor sannolikheten är att uppnå samma resultat vid upprepande tillfällen, enligt 

Björklund & Paulson (2008), kallas reliabilitet. Det är pålitligheten av en kontext som mäts 

där slumpartade faktorer inte har något inflytande. Genom att upprepa studien och få så 

likartade resultat som möjligt är då reliabilitet visas (Olsson & Sörensen, 2011). Hög 

reliabilitet är svårt att uppnå när ett arbete är grundad på kvalitativ forskning, vilket detta 

examensarbete råkar vara. Även om ICA:s produktionsflöde består att upprepande processer 

så varierar värdena dag för dag. Projektet hade även en tidsbegränsning, vilket kan ha 

påverkat tillförlitligheten på det slutgiltiga resultatet. Subjektivitet samt felbedömningar 

påverkar även reliabilitet i projekt (Saunders et al, 2009).  

 

 

  

                                                           
2 http://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071  -  (2017-10-02) 

http://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
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3.     Teoretisk referensram 

3.1     Processkartläggningsmetodik 

En grundlig överblick ges vid en processkartläggning, vilket är lämpligt för att få 

visualisering och kunna fastställa vilka av Lean produktions 7+1 slöserier (definition av dessa 

på 3.1.3) som förekommer i processen. (Bin Ali, Nauman. 2015). Ljungberg & Larsson(2001) 

beskriver en metod med åtta steg som ska resultera till en konkret processkartläggning: 

1. Start- & slutpunkt samt syftet med processen ska definieras: Innan 

kartläggningen sätts igång så ska syftet vara konkret och start- & slutpunkterna var 

bestämda. 

2. Skriv ner alla möjliga aktiviteter som finns i processen på ett kladdpapper: När 

man fått ner alla aktiviteter på papper så definiera de. 

3. Anordna så att de definierade aktiviteterna är i rätt ordning: Sortera samt lägg de 

efter varandra i rätt serie. 

4. Sammanslå eventuella aktiviteter som beskriver samma sak. 

5. Fastslå sak in & sak ut för varje aktivitet: Vad som rör sin in & ut i varje process 

ska definieras innan man sammankopplar det till en process. 

6. Alla aktiviteter ska vara sammankopplade via objekten: Undersöker så att inte ett 

parallellt flöde skapats eller man missat någon aktivitet. 

7. Se över ifall alla aktiviteter följer en röd tråd: Ligger aktiviteterna på samma nivå 

beskrivningsmässigt. 

8. Ändra och justera tills en fullgjord processbeskrivning gjorts: Justera 

processkartan tills den blir så verklighetstrogen som möjligt. Processkartan ska dock 

inte vara alltför detaljerad. 

Processkartläggningen ska baseras på processens helhetsbild. Av processkartläggningen 

visualiseras svagheterna och styrkorna. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

3.1.2     Lean Production System - Definition 

För att få en resurssnål men samtidigt en effektiv produktion så är Lean Production en filosofi 

att sträva efter. Filosofin utgår på att alltid fokusera på kunden önskemål och kriterier, samt i 

en regelbunden basis finna och eliminera småmoment som inte är värdeskapande (Bisheno, et 

al, 2011). Svårigheten är att välja rätt verktyg för att implementera Lean i produktionsflödet, 

en bra kunskap om nulägessituationen i företaget är vitalt för att nå resultat (Womack & Jones 

2010). 

 

Nedanstående principer är utgångspunkter för företag att kunna ta i hänsyn till för att 

tillfredsställa kundens behov och krav: 

❖ Fastställa vilka moment som är och inte är värdeskapande från kundens perspektiv. 

❖ Kartlägga stegen längs produktionsflödet. 

❖ Få en process utan avbrott.  

❖ Arbete och producera efter det som krävs av kunden. 

❖ Kontinuerligt rensa bort slöserier. (Rother & Shook, 2009) 

Utgår företaget från principerna så blir det blir klarare av vad som kan tas bort eller läggas till 

i flödet för att få en så effektiv process som möjligt samt lättare kundförståelse. 

Resursslöserier och hur dessa ska reduceras utan att det påverkar själva processen blir de 
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ansvariga medvetna om. Ett flöde blir aldrig hundraprocentigt utan behov till förbättringar 

kommer alltid att finnas. (Rother & Shook, 2009) 

 

 

 

3.1.3     7+1 Slöseri 

När ett moment i ett produktionsflöde inte är värdeskapande eller nödvändigt så anses det 

vara ett slöseri. Åtta stycken sorters slöserier är kategoriserade som förekommer inom företag 

och produktionsflöden. Det 8:e lades till i efterhand då forskare och författare ansåg att 

”Outnyttjade av medarbetares kreativitet” också bör räknas som ett slöseri. (Liker, 2003) 

Transport – Onödig transport eller rörelse av material anses vara ett slöseri. Material 

riskerar att slitas och borde inte flyttas på ifall det inte är nödvändigt (Liker, 2003). 

Överproduktion – Produkter som tillverkas på förhand trots ingen beställning har gjorts, 

detta kan frambringa onödiga transportkostnader, övertid samt tar upp lageryta(Liker, 2003). 

Lager – För mycket råmaterial eller färdigproducerade produkter skapar risk för skadade 

varor, förseningar, längre ledtider, värdeminskning mm. Det blir en instabil balans i processen 

och risken för försenade leveranser och leveranser av defekta produkter ökar(Liker, 2003). 

Rörelse – Arbetarens rörelser som inte tillför något värde under ett arbetspass är slöseri. 

Alltså t.ex. leta efter verktyg, arbeta obekvämt mm(Liker, 2003). 

Väntan – Slöseriet väntan uppstår när det t.ex. är brist på material i lagret eller när arbetaren 

tvingas vänta på att gå vidare till nästa moment (Liker, 2003). 

Överarbete – Delmoment i processen som kan tas bort. Antingen är det själva 

produktdesignen som är inte är tillräckligt bra konstruerad eller mindre bra kvalité på 

verktygen. Överarbete uppstår också om produkter tillverkas med högre kvalité än vad som 

krävs, spill kan det även benämnas med (Liker, 2003). 

Omarbete – Att reparera eller kasta defekta produkter. En för lång kvalitetskontroll kan 

också ses om ett slöseri (Liker, 2003). 

Outnyttjade av medarbetares kreativitet – Alla anställda kan bidra med 

förbättringsförslag, kompetenser samt värdefulla synpunkter ifall de får möjlighet istället för 

att företaget ska anställa eller hyra in kompetens (Liker, 2003). 
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3.2     Kaizen & Kaikaku 

 

3.2.1     Kaizen 

 

På japanska betyder ordet Kaizen förbättring. Kaizen kan ses som en typ av filosofi där 

ständiga förbättringar för produktionssystemet söks och slöserier avlägsnas. Mindre men 

effektiva förbättringar (Se figur 2) söks kontinuerligt, då strävar företaget efter filosofin 

Kaizen (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Att hela tiden leta efter sätt för att göra 

arbetsplatsen, ergonomin, flödet mm är en sund beskrivning på vad Kaizen är. Företaget 

måste då få alla involverade sträva efter samma mål. Få markarbetarna delaktiga, öppen 

dialog mellan de olika avdelningarna, en slags gemenskap bildas 

och moralen hos de anställda höjs. Kaizens arbetssätt är jämnt 

flödande, arbetssättet blir som en slags kultur. Ett mål som 

egentligen aldrig nås sätts upp och kvalitéhöjning och 

effektivisering av hela arbetsplatsen är oundvikligt. (Brunet & 

New, 2003) 

3.2.2     Kaikaku 

 

Kaikaku är mer en transformationsprocess och är översatt från 

japanska till radikala förbättringar eller förändringar (Se figur 2). 

Allt baseras på kundens direktiv och krav och är länkat till 

affärsstrategin. Ett oklanderligt utfört Kaikaku kan hjälpa 

företaget dra ifrån konkurrenterna med hjälp av att stora 

förbättringar i kvalité, kostnader och leverans. Kaikaku 

omfattar mer aktiviteter och fokuserar på systematiskt slöseri. 

(Yamamoto,Y, & Bellgran, M. 2009) 

3.2.3     Relationen: Kaizen & Kaikaku 
 

Både Kaizen och Kaikaku är vitala strategier som överlappar varandra. Utan tex tillämpning 

av Kaizen kan inte en Kaikaku lyckas. Långsiktiga, drastiska, förbättringsarbeten(Kaikaku) 

kräver flertalet mindre förbättringar(Kaizen). Engagemanget och viljan att förbättras hos de 

anställda i organisationen som aktiviteterna berör måste vara på en hög nivå, så att drar mot 

samma håll. På samma sätt som Kaikaku är beroende av Kaizen, så är Kaizen beroende av 

Kaikaku. Om ett företag implementerar kaizen-förbättringar utan att ta hänsyn till företagets 

långsiktiga vision och mål finns risken att utfallet blir fel och det resulterar i ett mindre 

attraktivt resultat. Kaizen utan Kaikaku gör att det saknas en röd tråd i arbetssättet och 

förbättringsarbetet. (Yamamoto,Y, & Bellgran, M. 2009) 

 

Den konkreta skillnaden är att kaizen innebär småförbättringar och kaikaku menar på en 

större, drastisk omvandling hos företaget. Likheten är att i båda fallen så sker någon form av 

förändring, dock skiljer det på tidsramen på de två olika metoderna. (Yamamoto,Y, & 

Bellgran, M. 2009) 

 

 

Figur 2. Grafisk skillnad på Kaizen & Kaikaku 
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3.3      Ergonomi 

 

Miljön den anställde har på sin arbetsplats påverkas av flera aspekter tex den fysiska, 

psykiska och sociala arbetsmiljön. Då en arbetsplats blir en typ av utgångspunkt för att utföra 

sitt arbete så spenderas flertalet timmar där, ett intresse har skapats på hur arbetsmiljön 

påverkar en individ. Belysning, ljudnivå, medel som bra kontorsstolar anpassbara skrivbord 

mm, på senare år har den fysiska arbetsmiljön och ergonomin hamnat i fokus. (Lachterman & 

Meir. 2014) 

 

Ergonomin inverkan på arbetsplatsen kan beröra arbetare och organisationens produktivitet. 

Är inte arbetsplatsen ergonomisk så påverkas den psykiska och fysiska hälsan, mår inte 

arbetaren bra och inte tillfredsställd med sin arbetsmiljö så kan produktiviteten och 

effektiviteten minska samt motivationen till att bidra med förbättringsförslag försvinner. 

Psykisk ohälsa bland annat innefattar depression och en ovilja till att vakna upp och ta sig till 

jobbet, medans fysisk ohälsa inbegriper värk i muskler och leder, huvudvärk mm. Båda 

ohälsorna kan bli dyrbara för företag om produktiviteten minskar och sjukskrivningar radar 

upp sig. (Makhbul, 2013) 

3.4     5 Why 

 

”Fem varför” metoden är en bra och effektiv metod för att få reda på rotorsaken (se tabell 1) 

på ett problem (Liker, 2009). För varje gång ”varför” frågan ställs så ökar chansen till att 

rotorsaken upptäcks, och varför den ligger just där (Bergman & Klefsjö, 2007). Företag kan 

undvika att samma problem upprepas genom att använda ”5 Why”, det är en smidig metod 

som inte är komplicerad att utföra (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Tabell 1. Exempel på fem varför metoden, The Toyota Way(Liker 2009). 

  

 Problemnivå Åtgärd 

 En pöl med olja finns i en gång Städa upp pölen 

Varför? Det har läckt från en maskin. Laga maskinen om de fel där 

Varför? Förpackningen var av dålig kvalité. Byt till en annan förpackning 

Varför? Inköpsavdelningen har valt 

förpackning av sämre material. 

Packningarnas specifikationer skall 

ändras 

Varför? Materialet köptes till ett bra pris. Ändra policyn gällande inköp 

Varför? Inköparen ansåg att det var ett bättre 

val än alternativen. 

Ändra policyn av värdering 

gällande inköp 
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4. Resultat 
Den information som inte kunde tas fram på egen hand t.ex. statistik eller flödeskartor mm, ställes till 

förfogande av ICA. 

 

4.1 Nulägesanalys 
 

4.1.1     Processbeskrivning  

Flödet påbörjas från kontorsavdelningen där dem operativa inköparna beställer varor från de 

olika leverantörerna. Inköparna värderar hur stor beställningen från leverantören ska vara 

utifrån eventuella kampanjer, föregående veckas försäljning, kommande veckas 

förhandsbeställningar, antal leveranser per vecka mm.  

 

Ansvaret för leveransen kan skiljas åt beroende på om ordern gått till en IHH-leverantör. IHH 

står för ”ICA hämtar hem” och betyder att så fort lasten lämnat leverantören så har ICA 

godkänt skicket på lasten och övertar det fulla ansvaret för att lastbilen skall nå förbestämt 

central lager. Om det inte är en IHH-leverantör så ligger ansvaret på leverantören att allt ska 

gå rätt till vid leveransen. T.ex. att det ska levereras i tid, skicket på lasten ska vara bra eller 

att rätt mängd levererats. Figur 3 visar ordningsföljden av processen.  

 

1. Varumottagningen är området där beställningen lastas av, 1–2 anställda sköter avlastningen 

(se figur 3). En kvalitetskontroll sker också vid varje avlastning. Förutom att allt skall vara 

välpaketerat och rätt antal, ska det ha varit minst -18 grader i lastbilen för att varorna ska 

bibehållit kvalitén under leveransen. Verktyget som används vid temperaturkontrollen är en 

fjärrkontroll som avläser temperaturen. Avlastarna staplar upp pallarna så att dem är 

tillgängliga för att transporteras till nästa mellanlager. 

 

2. Stora servicetruckar plockar pallarna (max 2 i taget) och lägger in de på ledig plats i 

plockgångarna, plats X. Platserna ligger ovanför plockplatserna så arbetsflytet för expeditören 

kan avta. Service truckarna är både snabbare och tyngre, har därför företräde i plockgångarna 

samt regelavstånd med 3 meter för expeditörens säkerhet.  

 

                                                                                                                                  Figur 3. Nuvarande produktionsflöde i frysen. 

                                        

                   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                   1.                      2.                    3.                       4.                     5. 
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Leverans 

till kund 
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3. Så fort kollina på plockplatsen är slut så hämtar servicetrucken fullpallen och ersätter den 

så att expeditörerna har något att plocka ifrån (Se figur 3). De tomma pallarna staplas på 

varandra i hörnet i väntan på att transportera de till annat lager. Pallarna samlas på en yta tills 

det blir tillräckligt många innan de transporteras till ett annat mellanlager, ifrån det lagret 

transporteras de tillbaka till leverantören. 

 

4. Parallellt med alla steg i processflödet pågår expeditionen. Expeditörer trycker upp en order 

ståendes på sin truck. Ordern berättar för truckföraren i vilken ordning arbetaren ska packa sin 

lastbärartyp (Se figur 3). Det finns tre olika lastbärartyper, bur, pall och kylskåp. Kylskåp 

används främst vid långa leveranser för att varorna ska behålla kylan hela vägen, maximalt 

fyra burar eller 2 pallar får plats. 

5. Efter avslutad order visar skärmen vilken plats lastbärartyperna ska avlastas. Förflyttningen 

från avlastningsplatsen in till lastbilen sköter ut-lastarna, lastbärarna förflyttas antingen 

manuellt eller med hjälp av mindre truck. Packningen och skicket på kollina kontrolleras 

också innan pålastningen så att missnöje hos kunden uppstår. (se figur 3) 

 

I alla fall är kunden olika ICA butiker runt om i Sverige. I och med att det endast finns två 

Frys-lager i hela Sverige ansvarar Västerås för större delen av landet, bland annat norra 

Sverige.  

 

4.1.2     Verktyg  

Nedanstående verktyg är de mest vitala och använda i flödet: 

• Servicetruck: Används för förflyttning av tompallar & på höjdplatser och längre 

sträckor inom lagret. Ett truckkörkort krävs för att hantera denna typ av truck.  

 

• Pallstaplare: Varumottagare och utlastare använder denna typ av truck för att ta in 

leveranser från den nyanlända lastbilen och/eller lasta in färdigpackade lastbärartyper. 

Upplärning av denna typ av truck ges av en fadder vid start av den nya arbetsplatsen. 

 

• Lågplockstruck: Används av expeditörer för att plocka ordar ICA-butiker lagt. 

Kollina som ska vara i orderna packas antingen i bur, på pall eller i kylskåp. Truckkort 

är inget krav, en upplärning ges till den anställda i början av tjänsten. 

 

• Fingerscanner: Expeditörerna använder fingerscannern vid varje kolli-inskanning. 

Sätts på tummen eller på pekfingret, fingerscannern ersatte höft-scannern då den 

ansågs vara klumpig.  
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4.1.3     Bemanning & Arbetstider 

I frysen jobbar de anställda två-skift. Morgonpassen varierar mellan 0400–1300 och 05.00-

1400, kvällsskiftet är från 14.30–2250. Av ICA:s ca 800 anställda så är 128 placerade i 

frysen, vid behov hyrs personal in från bemanningsföretaget Ranstad. 

 4.2      Kapacitet och Ergonomi 
 

4.2.1     Ergonomi 

ICA söker hela tiden efter förbättringar för att göra arbetsplatsen mer ergonomisk. Kontoret 

förses bland annat med ergonomiska stolar och skrivbord dock finns tendensen att arbeta 

mindre ergonomisk i plockflödet, hos expeditörerna. Efter ett 8 timmar arbetspass kan en 

expeditör ha burit upp till 2 ton frysta varor. ICA uppmuntrar att bära och böja sig på rätt vid 

plock på ”ner”(golvet, våning 0) och använda hissen vid plock på ”upp”(våning 1) för att 

undvika slitage på kroppen. Genom ett generöst friskvårdsbidrag och utgivning av tydliga 

instruktioner på det optimala sättet att böja och bära, så har ICA en intention till att underlätta 

arbetet för de anställda. 

4.2.2     Kapacitet & Lokalbeskrivning 

År 2003 konstruerade ICA byggnaden flödet frysen ligger i. Flödet har 18 plockgångar, ett 

batterirum där de eldrivna truckarna i flödet åker för att byta batteri och ett område längs 

väggen där varumottagning och utlastning äger rum (Två portar skiljer åt själva frysflödet och 

batterirummet samt truckrummet. Expeditören måste vänta tills port 1 stängts helt innan hen 

kan öppna port 2. Fikarummet verkar även som en samlingsplats. 

Gembatavlorna är uppsatta så att de anställda alltid får en överblick på vad det är för status på 

flödet. Varje flöde har en egen IT-avdelning, det är därifrån logistiken styrs.  

4.2.3     Platsbrist 

Att Logistiken fungerar är vitalt för att flödet ska flyta på. I och med att ytan är begränsad så 

måste allt, tex ankomst av fulla lastbilar eller utlastning av färdiga lastbärartyper, planeras in 

på ett korrekt sätt. Det en typ av dominoeffekt om inte allt sker efter det som var 

förutbestämd. Succesivt har maxplocket per dag ökat varje år, vid konstruktionen så 

anpassades plockflödet till att plocka ca 30 000 kollin per dag. Konstruktörerna av flödet 

förutspådde inte att frysvarorna i Sverige skulle öka till dagens nivå. Idag kan behovet uppgå 

till 80 000 kollin per dag, ett optimalt flöde idag med max antal anställda kan max plocka upp 

till 60 000 – 70 000 kollin under ordinarie arbetstider.  
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4.2 Förbättringsområden 
 

4.3.1     Slöserier 
Flertalet av slöserierna förekom i processen, vissa mer än andra. Författaren valde två främst märktes 

av och där förbättringspotential fanns.  
 

Outnyttjade av medarbetarnas kompetens förekommer ständigt förutom när det inte 

utnyttjas. Förslag lämnas in idag sporadiskt, de som på något sätt är lönsamma i längden 

genomförs. Så möjligheten till att föreslå förbättringar till relevant gruppchef finns, i 

dagsläget så kommer det in idéer av anställda som vill förbättra sitt eget arbetsområde. 

Förbättringsförslagen som lämnas in idag av lagerarbetarna är inte av intention eller välvilja 

för ICA som organisation utan för att underlätta för sig själv på sin egen arbetsplats. Det kan 

t.ex. vara ett moment som arbetaren gör i onödan varje dag som hen vill få bort. 

 

Eventuella genomförda förbättringsförslag belönar inte tillräckligt bra. Detta leder till 

arbetarnas motivation att vara uppmärksam till att finna nya dämpas eller håller inne med 

nyfunna förbättringsförslag. Uppskattning och bekräftelse på utfört arbete är något som kan 

skapa bra moral och stämning bland arbetare. 

Väntan är en av de större slöserierna bland de 7+1 Likers beskriver. Mellan truck rummet, 

som ligger mittemot batterirummet, och det kalla lagret så skiljer det två portar. Portarna 

måste öppnas en i taget, när en port öppnas åker expeditören in till ytan mellan portarna tills 

den öppnade porten stängts. Då får port två öppnas och expeditören kommit till andra sidan. 

Anledningen till att det är så är för att temperaturen i frysen ska behållas och inte påverkas av 

portöppningarna. Det kan ta mellan 34–50 sekunder innan expeditören åkt mellan 

avdelningarna, 34–50 sekunder per gång blir oerhört mycket väntan på en dag då det är en 

trafikaktiv gång. 

4.3.2     Porten 

 

Varumottagning och Utlastning delas av samma yta, som det även görs på lagrets huvudflöde, 

CL. Skillnaden är att CL är ca 4 gånger så stort som frysen, därav kan planeringen kring de 

momenten skötas bättre. I frysen finns det en gång mellan utomhus och frysen där 

temperaturen är för hög för att ha öppen port till frysen. Porten öppnas genom ett snöre 

varumottagaren/utlastaren drar vid förflyttning av varor. Det är inte optimalt att ha en sådan 

trång gång till och med en säkerhetsrisk där det är ständig rörelse. Tunga och stora objekt som 

fyllda pallar, kylskåp, burar och truckar som rör sig där människor jobba är inte bara en fara 

för de anställda, utan risken för slitas på produkterna ökar. 
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5. Analys 
Författaren har valt att utifrån den empiriska insamlade datan redogöra en analys av 

konstateranden, brister och slöserier. Detta avsnitt ger underlag för förbättringsförslag på relevanta 

områden, samt tar upp skillnader och likheter mellan teori- och empiriavsnittet.  

 

5.1      Analys och Brister 

Men hjälp av den empiriska datan har en analys av det befintliga flödet och resultatet gjorts. 

Det har lagt en grund till slutgiltiga förbättringsförslag formulerats. Författaren har valt att 

analysera och kartlägga moment som värderats relevanta för att utforma förbättringsförslag 

som är genomförbara idag och i framtiden. Dessa delavsnitt har kategoriserats i följande 

ordning: platsbrist, LEAN och Likers 7+1 slöserier. 

5.1.1 Platsbrist 

Vid kartläggning av produktionsflödet (Se figur 4) så användes information från teoriavsnittet 

som inspiration. Oerhört snabbt kunde det konstateras att det råder platsbrist. För att komma 

åt rotorsaken till att varför det råder platsbrist kan verktyget ”5 Why´s” metoden användas. 

Utifrån den insamlade datan från teori- och empiri avsnittet kan rotorsaken tas fram. Tabellen 

nedan visar hur författaren kom fram till rotorsaken. 

Tabell 2. Eget exempel 

 

En ordentlig planering har alltså krävts för att hålla flödet flytande, planeringen fungerar 

beroende på hur behovet ser ut dag för dag. Vissa dagar när behovet är som störst kan det 

behöva plockas upp till 80 000 kollin och det är ett värde som är omöjligt att nå med det 

nuvarande flödet. Flödet idag kan max plocka 60 000 kollin, då är det perfekt antal 

expeditörer som jobbar, perfekt antal menas med att det många arbetare som jobbar men inte 

för många då det kan leda till köbildning i gångarna. Så övertid är något som flödet tvingas 

till när det krisar sig.  

 Problemnivå Åtgärd 

 Det råder kapacitetsbrist i flödet Öka kapaciteten 

Varför? För liten byggnad Bygga ut  

Varför? Ingenjörerna bestämde vid 

konstruktion av flödet 

Omvärdering  

Varför? Antog att ytan skulle vara tillräcklig, 

oväntad ökning 

Vara bättre förberedd vid nästa 

likartad situation  

Varför? Ökad försäljning av frysvaror Skaffa bättre insikt för 

frysmarknaden 

Varför? Frysvaror blivit attraktivt för de 

svenska hushållen 

- 
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Så rotorsaken till kapacitetsbristen är att de frysta varorna blivit attraktivare i de svenska 

hushållen. I och med att det säljs mer i butikerna så beställs det mer av dessa varor från 

lagren. 

Leverantörerna har märkt av denna ökning och ökat utbudet vilket gjort att det behövs fler 

platser i plockgångerna, extra leveranser etc. Denna grad av ökning var inte väntad och att 

vara efterklok är enkelt. Kaikaku-förändringar är drastiska och en utbyggnad av flödet skulle 

vara en typ av sådan.  

 

5.1.2 LEAN 

Annan faktor som analyserats i projektet är ICA:s användning av LEAN. Som det ser ut idag 

så är det en riktlinje på hur organisationen vill arbeta och följer den. Arbetsrutinerna är 

relativt standardiserade då moment upprepas flertalet gånger i flödet.  

LEAN:s filosofi är, efter flertalet observationer av arbetsrutinerna, något ICA kan sträva efter 

ännu mer än vad som redan görs. 

• Kunden först – I det här fallet ICA-butikerna runt om i landet 

   ¤ Inga defekta varor ska skickas ut till kunderna. 

• Människor är den viktigaste tillgången – Även om automatiseringen blir allt mer 

vanlig får inte ICA glömma bort att de arbetande människorna är roten till succén. 

   ¤ Folks uppfinningsförmåga kommer att eliminera avfall och leda till ett bättre jobb 

• Förbättra kontinuerligt 

   ¤ Ingenting är fulländat, kommer alltid finns något att förbättra. 

• Grunden är viktigast – Hos ICA är plockflödet där den fulländade produkten skapas. 

   ¤ Även om ICA har ett flertal viktiga faktorer som måste stämma för att få ett bra     

      flöde så är plockflödet kärnfaktorn och där värdet skapas. 3 

 

ICA prioriterar kunderna högt och visar det genom att ha en obligatorisk kvalitetskontroll av 

de färdigpackade lastbärartyperna innan ut-lastarna lastar på de. Observationstillfällena visade 

dock att kvalitetskontrollerna var hastiga och inte noggranna. Andra faktorer såsom tidspress, 

uppföljning av andra moment mm kan bidra till att kvalitetskontrollerna inte är 

hundraprocentiga.  

Att människor är den viktigaste tillgången går även att relatera till Likers 7+1 slöserier. 

Arbetsplatsen är fysiskt krävande, kall och inte så ergonomisk. I teori-avsnittet nämns 

ergonomi och hur just nivån av ergonomin på arbetsplatsen påverkar den fysiska och psykiska 

hälsan. Kläder, skor och andra ytterplagg erbjuds dock för att motverka så att de anställda inte 

ska frysa under ett arbetspass.  

ICA söker ständigt efter förbättringar för flödet vilket är bra då det är en del av LEAN:s 

filosofi.  ICA uppmuntrar även de anställda att lämna in förbättringsförslag, dock lämnas det 

in sporadiskt. Detta kan också relatera till en av Likers 7+1 slöserier.  

                                                           
3 https://www.slideshare.net/BillCW3/toyota-production-system-and-lean-tools - (2017-11-19) 

https://www.slideshare.net/BillCW3/toyota-production-system-and-lean-tools
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Av kartläggningen av flödet så konstaterades att plockflödet är det mest vitala för ICA. Varje 

moment i flödet är viktigt för att det ska bli effektivt, däremot så är det där den konkreta 

produkten skapas.  

  

 

5.1.3     Likers 7+1 slöserier 
 

Under kartläggningen konstaterades det att frysens flöde är relativt litet jämfört med de andra 

flödena i Västerås centrallager. I flödet förekommer det att de olika slöserierna överlappar 

med varandra. Ett möjligt scenario är om en lastbil anländer senare än schemalagt och de 

färdiga lastbärartyperna inte kan lastas någonstans. Blir ytan ännu mer begränsad, vilket kan 

leda till mycket lager, vilket kan leda till onödig transport av lastbärartyper osv. Så för att få 

det perfekta flödet så måste allt gå efter det som schemalagts.  

 

Varenda en av Likers 7+1 slöserier förekom till en viss mån, dock så synliggjordes två 

slöserier mer än de andra. Dessa två var väntan och outnyttjade av medarbetares 

kreativitet. 

 

Väntan förekom främst vid portarna som skiljde åt själva frysflödet och batterirummet 

tillhörande frysen. Portarna öppnades otaliga gånger och oerhört mycket tid gick åt att vänta 

in att portarna ska öppnas och för att ta sig igenom de. Liker menar på att tid som går åt på att 

vänta bör läggas på annat i ett flöde. Frysen har endast en in- och utgång mellan flödet och 

batterirummet så att trafik och köer uppstår är inte ovanligt. 

 

Outnyttjade av medarbetares kreativitet konstaterades efter dialoger med anställda. 

Förbättringsförslag lämnas in sporadiskt av arbetarna vilket ICA uppmuntrar. Responsen över 

inlämnade förslag är inte uppskattad hos de anställda. Inom LEAN så ska människorna 

värderas som den viktigaste tillgången, visar inte ICA den intentionen så arbetar individerna 

mindre lösningsorienterat samt påverkar arbetsmoralen.  
 

Då det förekommer överlappning av flertalet slöserier så handplockades dessa två som 

författaren ansåg var påtagliga, på dessa två slöserier så fanns också en förbättringspotential 

som författaren hitta förslag på. 
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6. Diskussion & Slutsats 
I detta avsnitt diskuteras värdeflödesanalysen och det som analyserats utifrån den empiriska datan. 

Projektet var upplagt att en värdeflödesanalys skulle genomföras och utifrån den finna 

förbättringsområden för att sedan formulera förbättringsförslag. Intentionen med 

forskningsfrågorna var att konkret information och relevanta svar skulle tas fram. 

6.1     Förbättringsförslagen  

Tre förbättringsförslag har formulerats. Förbättringsförslagen skulle på olika sätt förändra 

avdelningen och flödet samt möjligtvis göra arbetsplatsen bättre. Av all 

informationsinsamling och den insikt denna studie har gett författaren om flödet, har 

författaren lagt fram förbättringsförslag i tron att de skulle göra skillnad. Hur genomförbara 

förbättringarna är i dagsläget skiftar dock. 

6.1.1     Förbättringsförslag 1 – Ergonomi 

¤ Mitt förslag är att placera plockhyllorna på en mellannivå. 

Värdera omplacering av de tyngsta kollina som kan göra 

mest skada på en expeditör som inte bär eller böjer på rätt 

sätt. Omplaceringen ska då bli till plocknivån vid det gröna 

som figur 4 visar. Det skulle leda till att expeditörerna arbetar 

mer ergonomiskt, minska risken till sjukskrivningar och 

jobba effektivare. På flödet DE så finns denna typ av 

plocknivå för bland annat hundmat.  
 
 

6.1.2     Förbättringsförslag 2 – Införa belöningssystem 

Mitt förslag är att införa ett belöningssystem för genomförda 

förbättringsförslag. 

Beroende på vad för belöning förbättringsförslaget förtjänar beror på vad en sammansatt 

”jury” bestående av olika sorters chefer bestämt. Juryn får bedöma hur mycket skillnad 

förbättringsförslaget skulle göra jämfört med hur det ser ut i nuläget. Sparas det pengar? Hur 

mycket pengar sparar? Är det en ergonomisk förbättring, kommer sjukfrånvaron minska i 

längden? Är det en förbättring som inte är genomförbar i nuläget, dock har det gett underlag 

till en annan idé som är genomförbar vid ett senare tillfälle. Belöningarna kan vara så simpla 

som 1-veckas lunchkuponger, spadagar osv. Det behöver inte vara påkostade sorter av 

belöningar, sponsring och samarbetspartners kan utnyttjas.   

Sedan får juryn utifrån värderingen på förslaget besluta vad arbetaren förtjänar. Detta hade 

skapat en slags stolthet, en känsla att hen bidrar till verksamheten. Det skulle även leda till att 

arbetarna runt om skulle öppna ögonen för andra förbättringar. 

6.1.3     Förbättringsförslag 3 – Ersätta rullportar med ridåportar 

 Mitt förslag är att ta bort portarna och ersätta det med ridåportar. 

Ersätter flödet de två elektiska portarna med ridåportar, reduceras väntningstiden för 

expeditörerna. Ridåerna ska placeras precis där de föregående portarna var. De ska vara 

genomskinliga för att undvika olyckor samt ha en 100 % täthet för att minska korsdrag och 

påverka temperaturen. För att motverka den luft som går in i ytan mellan portarna så ska 

Figur 4. Visar bra/dåliga 
bärnings-zoner för kroppen. 
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starka och effektiva fläktar användas som blåser tillbaka den kalla luften som kommer från 

frysen. 

 

6.2      Rangordning av förbättringsförslagen  

Vartenda förbättringsförslag har sina för- och nackdelar. Nedan värderar författaren de olika 

förslagen på olika sätt.  

 

6.2.1     Bästa förbättringsförslaget för produktionsflödet 

Förbättringsförslaget som författaren anser är mest genomförbart och tror skulle göra en 

skillnad är att ersätta el-portarna med ridåportar. Författaren tror att slöseriet väntan skulle 

reduceras och ICA skulle få ett mer flytande flöde. 

 

6.2.2     Arbetarnas förbättringsförslag 

Införing av ett belöningssystem skulle vara något som gynnade arbetarna. Att införa ett 

rättvist belöningssystem skulle få arbetarna jobba mer lösningsorienterat. Det är också 

genomförbart på så sätt att flödet inte skulle påverkas eller störas. Vilka juryn ska bestå av 

bestämmer den/de som har den auktoriteten, optimalt skulle vara individer med erfarenhet av 

det aktuella flödet och personer med kompetens för flödesoptimering. 

 

6.2.3     Minst lämpliga förbättringsförslaget – i nuläget 

I nuläget så är det ergonomiska förbättringsförslaget det minst effektiva och genomförbara. 

Skulle en plockplats ändra från det nuvarande sättet med två våningar till en plats för 

”mittenplock”, så skulle en plockplats behöva förflyttas. I dagsläget existerar inte ytan till fler 

plockplatser, utbyggnad alternativt se över möjligheten att riva väggar och förlänga gångarna 

är ett måste för att få genomföra denna typ av förbättring.  

Bekymret med den här typen av förbättring är att den skulle ta yta för två plockplatser istället 

för en. På ett flöde där det redan är platsbrist så skulle det inte vara optimalt. Därför är denna 

typ av förbättring aktuell i nuläget, dock så bör det iallafall diskuteras vid en eventuell 

utbyggnad 
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6.3     Slutsats 
 

Denna studies syfte var att identifiera och kartlägga vilka aspekter som bidrog till att slöserier 

uppstod i flödet. Det är nödvändigt att fokusera analysering och visualisering av relevanta 

områden i flödet vid denna typ av projekt, genomförs processkartläggningen på ett korrekt 

sätt så blir utfallet en ansenlig överblick av flödet. Följs flödet moment för moment vid varje 

station så skapas bra förutsättningar för att förbättra flödets effektivitet.  

 

Projektets startade med få en konkret helhetssyn över flödet. Vilket gjordes med hjälp av 

platsbesök, dokumentation av iakttagelser samt förtydligande av vissa moment som fanns i 

flödet från chefer. Med hjälp av bland annat det så lades en klar grund av flödet och slöserier 

synliggjordes. 

När slöserierna synliggjordes så var nästa steg att framta relevanta verktyg för att reducera de. 

Verktyg inom LEAN var den största inspirationskällan. Av ingenjörsutbildningen man fått 

lära sig att hela tiden tänka helhetsperspektiv, därför förbisågs inte faktorer som ergonomi och 

hänsyn till arbetarnas motivation till att göra ett bra arbete. Flödet har sina automatiserade 

delar, dock så gör människan det värdeskapande arbetet.  

 

Processkartläggningen realiserades i den mån av tid och möjligheter författaren hade, flödet 

involverade tex flertalet moment där det skulle kunna göras en ännu djupare analys. Varje 

moment involverar mindre moment som skulle kunna specialstuderas. Författaren har arbetat 

med projektet från ett objektiv perspektiv, vilket har varit svårt då för skribenten själv arbetat 

på flödet. 

ICA:s flöde i frysen är idag fungerande och effektivt. Utmaningar och oväntade problem 

dyker upp sporadiskt dock så är de lösningsbara. Inget flöde kommer någonsin bli fulländat, 

det kommer alltid upptäckas nya förbättringsområden på olika flöden i olika typer av 

industrier. Revolutionerande teknologi, förändrande marknader samt kräsnare konsumenter är 

faktorer som tvingar fabriker och lager att ständigt vara vaksamma över eventuella 

förbättringsåtgärder. ICA grundades för 100 år sedan av anledningen att olika 

livsmedelsbutiker skulle få bättre priser på inköpen. Redan då krävdes en viss typ av 

samarbete mellan olika individer runt om i landet. Det samarbetet och sammanhållningen som 

fanns redan då, är grunden till att ICA är den dominerade aktören gällande livsmedel idag. 
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