
 

    2010-05-25  

   

 

 

 

 

 

 

Implementering av Lean Production inom servicebranschen 

-En studie om dagligvaruhandelns varuhantering 

 

 

 

Malin Samuelsson 

Emelie Åström 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats Vt. 2010   Handledare: Ola Johansson  

Logistics Service Management                       Jan E Persson 



1 
 

Förord 
 

Vi har under kandidatuppsatsen, 15 poäng, valt att undersöka om Lean Production är 

appliceringsbart inom dagligvaruhandeln. Vår grupp består av Malin Samuelsson och Emelie 

Åström. Vi läser sjätte terminen på programmet Logistics Service Management vid Lunds 

Universitet, Campus Helsingborg.  

Vi vill tacka våra kontaktpersoner Thomas Engel, Ica Maxi Helsingborg och Marcus 

Norrheden, City Gross Lund. Tack till den butikspersonal vi varit i kontakt med som ställt upp 

och svarat på intervjufrågor. Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Ola Johansson och 

Jan E Persson.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Implementering av Lean Production inom servicebranschen  

-En studie om dagligvaruhandelns varuhantering. 

 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng. 

Institution: Logistics Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet. 

Författare: Malin Samuelsson och Emelie Åström. 

Handledare: Ola Johansson och Jan E Persson. 

Syfte: Att undersöka om Lean Production är tillämpningsbart inom dagligvaruhandeln. 

Frågeställning: Vilka verktyg inom Lean Production är lämpliga vid effektiviseringsarbete       

inom dagligvaruhandelns frukt- och gröntflöden? 

Metod: Empirin har samlats in genom observationer och kvalitativa intervjuer i två butiker, 

City Gross i Lund samt ICA Maxi i Helsingborg. Det empiriska materialet har analyserats 

med utgångspunkt från teorier inom Lean Production.  

Slutsats: Lean Production är delvis implementeringsbart inom dagligvaruhandeln. Det vill 

säga att filosofin som helhet är appliceringsbar, men att vissa verktyg inom konceptet är inte 

är lämpliga att använda sig av i dagligvaruhandeln. De verktyg som är tillämpningsbara är; 

5S, Kaizen, VSM samt vissa delar av 7 slöserier. Med det menar vi att man inte kan gå in med 

tron att Lean Production ska användas fullt ut i dagligvaruhandeln. Dock anser vi att vissa 

verktyg med fördel skulle kunna appliceras och användas inom branschen.  

Nyckelord: Lean Production, verktyg inom Lean Production, dagligvaruhandel, varuflöde, 

manuell hantering. 
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1. Inledning 

Efter andra världskriget tvingades Toyota, på grund av underskott av kapital och resurser, se 

över sin produktion. Eiji Toyoda insåg att företaget var tvungna att eliminera allt slöseri för 

att på så sätt minska onödiga kostnader. Med slöseri menas ” anything other than the 

minimum amount of equipment, materials, parts, space and time which are absolutely 

essential to add value to the product”
1
 och därmed uppkom grunden för Lean Production. 

Med Toyota som förebild, världens idag största biltillverkare
2
, har Lean Production spridit sig 

vidare inom tillverkningsindustrin. Andra företag som väljer att använda filosofin tillämpar 

den med syfte att ta kontroll över processer, reducera kostnader samt att skapa 

konkurrensfördelar.
3
 Filosofin har även prövats inom andra branscher så som process-, 

kemikalie- och matindustrin samt försvaret, där vissa företag har haft svårt att applicera 

tillräckligt stora delar av filosofin för att nå den förändring som varit målet.
4
 Trots att Lean 

Production prövats inom flera branscher är det fortfarande relativt nytt inom serviceföretag så 

som detaljhandeln, vilket väcker funderingen hos oss om varför det är så?  

  

1.1 Problemformulering 

Likt tillverkningsindustrin består även detaljhandeln av processer och flöden. Varor beställs 

från en leverantör, transporteras från lager till butik, placeras ut i butiken eller i butikslager, 

varorna plockas upp på hyllorna och till sist konsumeras av kunderna. En stor skillnad är att i 

dagligvaruhandeln utförs de flesta arbetsmoment manuellt av människor, något som inom 

tillverkningsindustrin mestadels utförs av maskiner.  

När Lean Production används i tillverkningsprocesser försöker man uppskatta konkreta ting 

som råmaterialåtgång, tillverkningstid, materialsvinn och hur mycket värde till produkten 

varje arbetsinsats genererar. Hur identifiering av slöseri och onödiga kostnader ska ske i 

servicebranschen, i det här fallet dagligvaruhandeln, känns är inte lika självklart. En människa 

utför inte arbetet exakt på samma sätt varje gång som en standardiserad maskin utan påverkas 

                                                           
1
 Russel, R.S & Taylor, B.W (2000) se Pepper, M.P.J and Spedding, T.A (2009) The evolution of Lean Six Sigma.  

International Journal of Quality & Reliability Management. Vol.27 No. 2, 2010. Sid. 138. 
2
 Wu, Simon & Wee, H.M (2009) How Lean Supply Chain Effects Product Cost and Quality – A Case Study of the 

Ford Motor Cost. 6th International Conference on Service Systems and Service Management Sid. 236-237. 
3
 Lanigan, Jim  (2004) 5S Provides Competitive Lean Foundation. SMT: Surface Mount Technology.  

4
 James, Tony (2006)  Wholeness as well as Leanness. IET Manufacturing October/November  2006.  
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hela tiden av omgivningen och den rådande situationen. I dagligvaruhandeln sker heller ingen 

bearbetning av produkter, då som varorna anländer till butikerna är färdigproducerade. 

Kunderna finns dessutom ständigt runtomkring och är delaktiga i processen på ett helt annat 

sätt än i tillverkningsindustrin.
5
 

Som ovan nämnt är manuell hantering av varor ett vanligt förekommande arbetssätt i 

dagligvaruhandeln, vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem. Enligt arbetsmiljöverket ska 

ofta återkommande och långvarigt manuellt arbete med lyft- och vridmoment med böjd eller 

vriden bål undvikas.
6
 Gagnon och Smyth har gjort en studie som visar hur kroppens olika 

delar påverkas av manuell varuhantering och den last som hanteras. Vid hantering av tyngre 

laster minskar trycket på axlarna, medan trycket på höfter och rygg istället ökar.
7
 Samma 

undersökning visar även att lyft från golvnivå är mest ansträngande för kroppen och att lyft 

upp till högre hyllnivåer är det näst mest ansträngande lyftmomentet för kroppen att utföra.
8
 

Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar inom butikshandeln är belastnings- och 

förslitningsskador i främst nacke, axlar och rygg.
9
 Resultatet av sjukskrivningarna blir att 

butikerna står med stora kostnader och minskad personalstyrka och på så sätt tvingas ta in 

vikarier för att utföra arbetet. En åtgärd för att få bukt med problemet är att förbättra och 

effektivisera varuflödet och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö för butikspersonalen.
10

 

I dagligvaruhandeln och dess varuflöde finns det processer som är både tidskrävande och 

fysiskt ansträngande. Trots detta finns en begränsad forskning kring hur Lean Production 

skulle kunna effektivisera dagligvaruhandeln och dess manuella hantering. En butik som 

prövat konceptet är brittiska Tesco, som med framgång använt sig av en släkting till Lean 

Production, Lean Solutions. Dock har Tesco inte implementerat konceptet inom butikerna 

utan istället använt det för att effektivisera den yttre logistiken.
11

 

 

 

                                                           
5
 Grönroos, Christian (2008) Service Management och marknadsföring. Upplaga 2:1. Liber: Malmö. Sid 63-64. 

6
 http://www.av.se/teman/detaljhandel/risker/varuhantering/  

7
 Gagnon, Miheline & Smyth, Gilmen (1991) Muscular mechanical energy expenditure as a process for detecting 

potetial risks in manual material handling. J Biomechanics. Vol. 24, No. 3/4 sid 191-203.  
8
 Ibid, sid 195-196 

9
 http://www.hglarsson.com/andra/FK03v15.html 

10
 Ibid.   

11
 Womack, James P & Jones, Daniel T (2007) Lean Solutions How Companies and Customers can Create Value 

and Wealth Together. Simon & Schuster UK Ltd: London. Sid. 141-154. 

http://www.av.se/teman/detaljhandel/risker/varuhantering/


7 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Lean Production är tillämpningsbart inom 

dagligvaruhandeln. Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 

 Vilka verktyg inom Lean Production är lämpliga vid effektiviseringsarbete inom 

dagligvaruhandelns frukt- och gröntflöden? 

 

1.3 Disposition 

Den här uppsatsen består av fem kapitel; inledning, teoretisk referensram, företagsstudier, 

analys och summering. Nedan följer en närmare beskrivning av respektive kapitel.  

I inledningen beskrivs Lean Production och dess uppkomst. Vidare presenteras 

problemformuleringen där vi beskriver hur Lean Production är etablerat inom 

tillverkningsbranschen, men ännu relativt outforskat inom dagligvaruhandeln. Utifrån 

problemformuleringen har sedan ett syfte och en frågeställning tagits fram. I metoden 

beskrivs det tillvägagångssätt vi använt oss av för insamling av det teoretiska och empiriska 

materialet samt hur detta har bearbetats. Sist presenteras de avgränsningar vi gjort.  

I nästa kapitel presenteras den teoretiska referensramen. De teorier som ingår i kapitlet är; 

Lean Production, 5S, Just In Time, Kaizen, 7 Slöserier, Value Stream Mapping och Lean 

Production inom tillverkningsindustrin.  

Tredje kapitlet innehåller de företagsstudier vi genomfört på Ica Maxi Helsingborg och City 

Gross i Lund. De båda butikerna har i kapitlet varsitt avsnitt som följer samma upplägg. Här 

presenteras de olika moment vi studerat samt det insamlade intervjumaterialet vi erhållit. 

I det fjärde kapitlet följer analysen där vi kopplar samman teori och empiri. Här diskuterar vi 

huruvida varje verktyg inom Lean Production som vi tagit upp i teorin är appliceringsbara i 

dagligvaruhandeln eller inte.  

Sista kapitlet innehåller en slutsats där syfte och frågeställning besvaras och därefter 

diskuteras resultatet. Kapitlet avslutas med tankar kring vidare studier om Lean Production i 

dagligvaruhandeln och servicebranschen.  

 



8 
 

1.4 Metod och Metodologi 

I det här avsnittet presenteras hur vi har tolkat empiri och teori samt de metoder vi valt att 

använda för att samla in teori, empiri och hur dessa sedan använts för att besvara syfte och 

frågeställning.  

 

1.4.1 Val av forskningsområde 

Vårt intresse för Lean Production har växt fram under studietiden då vi i andra kurser flertalet 

gånger kommit i kontakt med konceptet. Parallellt med logistikämnet har även service varit en 

del av utbildningen och därför vi vill nu integrera de båda områdena. Det gör vi genom att 

undersöka om ett logistikkoncept, Lean Production, är införbart i servicevärlden och 

dagligvaruhandeln.  

 

1.4.2 Val av teorier  

Teorier vi valt att använda är hämtade från artiklar om Lean Production samt de olika verktyg 

konceptet innehåller. För att skapa förståelse för läsaren väljer vi först att presentera Lean 

Production som filosofi rent generellt samt hur den har applicerats tidigare i 

tillverkningsindustrin. Genom att förstå och granska hur Lean Production har använts inom 

andra branscher kan vi med hjälp av den informationen och våra empiristudier skapa oss en 

uppfattning om Lean Production är appliceringsbart inom dagligvaruhandeln.  

Lean Production är både en filosofi och en verktygslåda fylld med användbara metoder där 

användaren själv kan välja ut de verktyg som är aktuella för det specifika förbättringsarbetet. 

För att ta reda på om Lean Production är användbart inom dagligvaruhandelns frukt- och 

gröntflöde presenteras teori om olika verktyg samt vilka för- och nackdelar respektive verktyg 

för med sig.  
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1.4.3 Artikelinsamling 

När vi sökt artiklar har vi använt oss av sökmotorerna Elin, Ebscohost, Swepub samt Google. 

Med ett brett sökresultat har vi utgått från sökorden: Lean Production, Retail och Supply 

Chain. Därtill har vi lagt sökord som 5S, 7 slöserier och service för att få mer specificerade 

träffar. Artiklarna ligger till grund för den teoretiska referensramen. Då flera av 

artikelförfattarna ofta hänvisar till samma grundkälla, böcker somn Lean Thinking, The 

Machine That Change The World, Toyota Production System och JIT Just-In.Timefilosofin i 

praktiken har vi även valt att leta upp eftersom de haft stor relevans i för området.  I vissa fall 

har vi utan framgång sökt originalkällor.   

 

1.4.4 Fallstudie 

Vi har gjort en fallstudie där vi samlat in empiri genom observationer och kvalitativa 

undersökningar som genomförts vid fyra olika tillfällen. Vi har valt ut två butiker i olika 

butikskedjor att genomföra vår empiriinsamling i, City Gross i Lund samt ICA Maxi i 

Helsingborg. Vi valde två olika butikskedjor för att få en så generell bild av varuhanteringen 

som möjligt. Det varuflöde vi valt att se närmare på är frukt- och gröntflödet. Valet grundar 

sig i att det är ett högfrekvent flöde med dagliga leveranser och stor del manuell hantering.  

Under de fyra tillfällen då empirin samlades in närvarade vi båda för att få en så bred bild som 

möjligt av arbetet. Därutöver antecknade även båda två all information från respektive 

intervju och observationer för att inte missa något och minska risken för feltolkning av data 

som samlades in.  

 

1.4.5 Observationer 

Vi har genomfört fyra observationer, två på Ica Maxi och två på City Gross. Observationerna 

har haft olika syften, vid det första tillfället kartlades flödet och själva arbetssättet med 

varorna, vilket sedan användes för att skapa en flödes- och arbetsbeskrivning. Vid den andra 

observationen i butikerna gjorde vi tidsstudier för att skapa oss en bild av hur lång tid varje 

arbetsmoment tar och på så sätt kartlägga hur medarbetarna dimensionerar sin tid.  
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Samtliga observationer har ägt rum på vardagar i samband med butikernas inleverans av 

frukt- och grönt, det vill säga klockan 06.00 respektive 07.00. De två första observationerna 

varade i cirka tre timmar vardera. De två nästkommande observationerna varade i cirka två 

timmar vardera. För information om observationspunkter se Bilaga 1. 

Observationerna vi gjort har även varit av olika karaktär. Den första observationen vi 

genomfört i varje butik kan kategoriseras som en ostrukturerad observation. Det vill säga att 

observationen inte utgick ifrån något observationsschema utan istället var meningen att i 

detalj notera och anteckna hur aktörerna beter sig.
12

 Den andra observationen i butikerna kan 

liknas vid en strukturerad observation. I en strukturerad observation utgår man från ett 

observationsschema där punkterna som ska observeras är förutbestämda och konkreta.
13

 

Samtliga observationer faller även under kategorin icke-deltagande observation. Med det 

menas att observatören inte varit delaktig i processerna utan noterar och iakttar arbetet från 

sidan av.
14

 

Det finns viss kritik riktad mot observationer, främst de strukturerade. Bryman menar att det 

ibland kan vara svårt att länka samman all data som framkommer vid strukturerade 

observationer samt att punkterna som studeras lätt kan få ett irrelevant perspektiv, speciellt 

om verksamheten som observeras är obekant för observatören.
15

 Detta kan dock lösas genom 

att först göra en ostrukturerad observation och på så sätt få insyn i den miljö som ska 

observeras. Valet av dessa observationer grundar sig dels i fördelen att de är av olika karaktär 

och därmed täcker upp ett större perspektiv än om vi endast valt en observationstyp. En av 

fördelarna med det är att vi kan ta del av både konkreta punkter som tidsmoment vid den 

strukturerade observationen och det fria arbetet med varuhanteringen medarbetarna utför vid 

den ostrukturerade observationen.   

 

1.4.6 Kvalitativa intervjuer 

Vid den första observationen i de båda butikerna genomförde vi totalt tio kvalitativa intervjuer 

i samband med arbetstillfället för varje medarbetare. Frågorna som ställdes omfattar till stor 

del uppfattningen av hanteringsarbetet samt hur det påverkar medarbetarna så väl fysiskt som 

                                                           
12

 Bryman, Alan (2009) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:5. Malmö:Liber. Sid 176. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid.  
15

 Ibid, sid 187-188.  
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psykiskt. Därutöver ställdes även frågor kring deras inställning till 

effektiviseringsmöjligheter. För frågeformulär se Bilaga 2.  

De tillfrågade medarbetarna på frukt- och gröntavdelningen valdes slumpmässigt på plats. 

Medarbetarna var inte informerade om att de skulle bli intervjuade och om vad vi skulle fråga 

om i förväg. Information som samlas in från varje intervju har sammanställts för att därefter 

användas till att besvara syfte och frågeställning. Därutöver har den även använts som 

enskilda citat för att särskilt belysa vissa delar av empirin.  

Valet av att använda kvalitativa undersökningar beror på att de ger en djup inblick i det 

aktuella frågeområdet, i detta fall varuhanteringen. Med kvalitativa intervjuer kunde vi få reda 

på hur medarbetarna uppfattar specifika och utvalda moment på ett personligt plan. 

Informanterna valdes som ovan beskrivet slumpmässigt, vilket gjorde att de inte kunde 

påverkas av varandra eller ta ställning till frågorna i förväg. 

Vi anser att en nackdel med personliga intervjuer är att medarbetarna kan ha påverkats av 

tillfälliga händelser som skett under dagen. Tillfälligheter som kan påverka är exempelvis hur 

arbetet fortlöpt under dagen, möte med kunder, leveransförseningar, felleveranser och så 

vidare. Faktorer som dessa kan påverka den intervjuades svar indirekt och på så vis ge en 

något missvisad bild.  

 

1.4.7 Kritiskt granskning av metodval 

Ovan beskrivs de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av när vi skrivit denna uppsats. 

Vid vidare studier eller om vi fick möjligheten att göra samma studier igen finns det vissa 

delar vi skulle ha valt att göra annorlunda. Något vi skulle göra annorlunda är 

intervjuformuläret. Det formulär vi använde oss av bestod av sex olika frågor som ställdes till 

medarbetare på frukt- och gröntavdelningen i respektive butik. Vissa medarbetare var väldigt 

fåordiga och gav korta svar, trots att frågorna inte var upplagda som endast ja- och nej-frågor. 

Formulärets hade i stället kunnat utformas så att första delen bestod av att varje medarbetare 

med fria ord fick beskriva hela flödet och hur de arbetar. Därefter skulle kompletterande 

frågor kunna ställas.  

Även observationerna hade kunnat göras annorlunda. Vi hade kunnat vara där samtliga dagar 

i veckan i båda butikerna för att få en tydligare överblick över hur arbetet varierar mellan 
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dagarna. Dock känns tio olika observationer på flera timmar vardera för överarbetat för en 

uppsats av denna storlek.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka butikerna City Gross i Lund och ICA Maxi i 

Helsingborg, eftersom tidsramen inte ger utrymme för större ett forskningsområde. När vi 

skriver City Gross samt ICA Maxi syftar vi till butikerna i Lund respektive Helsingborg och 

inte hela butikskedjorna. I de butiker vi studerar, undersöker vi enbart frukt- och 

grönthanteringen för att få en djupare inblick i hur förändringsarbetet kan ge sig uttryck i ett 

specifikt varuflöde. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier vi kommer att använda i denna uppsats. Först kommer en 

generell beskrivning av Lean Production som följs av ett teoriavsnitt om respektive verktyg 

inom Lean Production som ska undersökas.   

2.1 Lean Production filosofin 

Toyota Production System även kallat Lean Production uppkom då Eiji Toyoda besökte Fords 

biltillverkning år 1950, för att se över hur de skulle kunna förbättra deras massproduktion av 

bilar.
16

 Eijis produktionsexpert Taiici Ohno insåg att personalens inverkan på slutprodukten 

var så stor att de behövde involvera dem i situationen för att på så sätt generera samma 

tankesätt genom hela organisationen. På så sätt kunde personalen arbeta tillsammans som ett 

team som främjade företaget.
17

 Shigeo Shingo förklarar i sin bok Toyota Production System 

att alla i företaget, så väl ledning som övrig personal, måste förstå och acceptera de 

grundprinciper som finns inom filosofin. Det vill säga att filosofin måste genomsyra hela 

organisationen och medarbetare. Han menar att det inte räcker med att förstå varje enskilt 

element utan att man måste förstå hur dessa förhåller sig till varandra. Vidare nämner han 

även hur ledningen behöver vara beslutsam i sitt genomförande samtidigt som deras 

uthållighet sätts på prov då engagemang och tid krävs.
18

 

Womack och Jones beskriver vidare i sin bok The Machine That Changes The World om hur 

man bör involvera hela förädlingskedjan så som försäljare, trots att de inte är en del av 

tillvekningen av bilarna. De menar att genom att involvera bland annat dessa kunde Toyota 

tillverka efter efterfrågan och på så sätt minska kostnader samtidigt som de kunde öka 

effektiviteten.
19

 

De skriver även att det finns en skillnad mellan Mass production och Lean Production trots att 

den inverkar på samma förädlingskedja. Det innebär att det arbete som skall utföras kan 

genomföras på en minimerad tid genom Lean Production.
20

 Vad Womack och Jones utläser 

från deras studier är att medarbetare som är involverade i vad Lean Production innebär har ett 
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stort självförtroende och inser att det arbete de tillsammans genomför mot samma mål kan 

åstadkomma mer på kortare tid.
21

 Det tog Toyota över 20 år att implementera Lean 

Production som helhet då hela organisationen behövde genomsyras av tankesättet bakom 

filosofins betydelse.
22

 

 

2.2 Lean Production 

Lean Production härstammar från Toyota
23

 och filosofin syftar till att identifiera och eliminera 

onödiga moment.
24

 Lean Production är en filosofi, men bygger även på flertalet av varandra 

oberoende verktyg. Tillsammans understödjer verktygen denna filosofi för att kunna eliminera 

allt slöseri inom ett företag och på så sätt öka värdet på processen.
25

 

Lanigan beskriver bland annat i sin artikel att Lean Production bygger på en stadig grund, 

vilket krävs för en stark Lean-filosofi
26

. Några av de verktyg som finns att tillgå inom Lean 

Production är Kaizen, som innebär ständiga förbättringar, 5S, som står för fem principer vars 

syfte är att reducera kostnader
27

, Value Stream Mapping där en värdeflödeskarta kan visa var i 

en process värde skapas och inte.
28

 7 slöserier syftar till att eliminera alla slöserier inom ett 

visst område och kommer från ordet muda, vilket betyder slöseri.
29

 Varje enskild utövare av 

Lean Production kan anpassa dessa verktyg efter eget bruk och på så sätt skapa sin egen 

filosofi. Womack och Jones beskriver i sin bok The Machine That Changed The World att 

lean innebär att man använder mindre av allt för att skapa ett ökat värde för produkter och 

liknande i en förädlingskedja.
30

  

Lean Production har fem principer som diskuterats av Womack och Jones. I Bertelsen och 

Koskela artikel beskrivs de enligt följande. 

1. Exakt fastställa värdet av varje specifik produkt 
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30

 Womack, James P & Jones, Daniel T  (1990) Sid 13 



15 
 

2. Identifiera värdeflödet av varje specifik process 

3. Kontinuerlig process utan avbrott 

4. Definiera kundnytta 

5. Eftersträva perfektion.
 31

  

Dock påpekar Bertelsen och Koskela att Womack och Jones talar om att dessa fem principer 

inte står för hela Lean Production konceptet utan mer agerar som riktlinjer för ökad förståelse 

om de olika momenten inom förbättringsarbetets upplägg. 
32

 

För att få en förenklad bild av vad Lean Production är jämför Whitford Lean Production med 

Willy Wonkas chokladfabrik. För att få besöka fabriken krävdes det att man hade den gyllene 

biljetten.  Han menar att i Lean Production ska människorna och processerna arbeta i 

harmoni, där varje rörelse och individ har ett syfte med det de genomför likt chokladfabrikens 

processer. Den gyllene biljetten symboliserar ”nyckeln” in i en perfekt arbetsvärld, något som 

Lean Production även strävar efter.
33

   

 

2.3 5S 

En av de teorier som ligger till grund för Lean Production är 5S
34

. Konceptet 5S är framtagen 

av Hiroyuki Hirano och flertalet industriexperter anser att metoden är det viktigaste steget för 

förbättring och effektivisering 
35

.  

Lanigan beskriver att 5S underlättar för organisationer att effektivisera och eliminera slöseri i 

företaget. Företag ta kontroll över processer och även få kostnadsreducering som en naturlig 

del i arbetet
36

.  Dock påpekar Pepper och Spedding att enbart använda 5S som 

förbättringsarbete inte får den kraftfullhet som kan genereras tillsammans med de övriga 

byggstenarna i Lean Production
37

. Nedan beskrivs vart och ett av de 5S:en.  

                                                           
31
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Det första av de 5S:en är att sortera och innebär att man ska sortera ut det som inte längre 

används i verksamheten. Det kan vara allt från arbetsverktyg och förpackningsmaterial till 

kontorsmaterial.
38

  

Nästa S är att strukturera och handlar om var man nu ska placera de verktyg och 

arbetsredskap som inte blivit bortsorterade. Var sak ska ha sin specifika plats.
39

 

Det tredje S:et är städa, vilket nu kommer bli betydligt lättare efter att sortering och 

strukturering har skett. Vi städning handlar det om att tänka i form av: Vad ska städas? Hur 

ska det städas? Hur ska vi utföra städningen? Hur städat är städat?
40

 

Som det fjärde S:et följer standardisering och syftar till att bibehålla det som uppnåtts genom 

de tidigare S:en. Det måste utformas en standard för varje S och sedan måste det likväl 

utformas en standard för hur man ska utföra arbetet så att allting alltid utförs på samma sätt.
41

 

Det femte och sista S:et är självdisciplin och med det menas att filosofin 5S ska rota sig i 

företaget och bli en del av medarbetarna och deras sätt att dagligen arbeta.
42

 

 

2.4 Just in time (JIT) 

JIT är filosofi som härstammar från Japan.
43

 Den syftar till att se till att rätt sak är på rätt plats 

vid rätt tillfälle för att kunna utföra ett arbete på ett effektivt sätt.
44

 Teorin presenteras genom 

fem steg vilka ska genomföras i rätt ordning för att uppnå bästa resultat. Dessa är; steg 1: Att 

sätta bollen i rullning, steg 2: Att utbilda, steg 3: Att förbättra produktionsprocessen, steg 4: 

Att förbättra styrningen, steg 5 Att stärka kontakterna med leverantörer och kunder.
45

  

Målen med JIT är enligt Aghazadeh att minimera ledtiden samt minska lagernivån. Utöver 

dessa presenterar han även att ständiga förbättringar av verksamheter är ett bra sätt att få en 
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god överblick av leverantörer och personal. Genom dessa mål menar han att företagen på så 

sätt får en större kontroll över sin verksamhet.
46

  

Som inom de flesta arbetsprocesser finns det begränsningar och så även inom JIT anser 

Aghazadeh. Han påpekar även att varorna som levereras enligt JIT inte har så stora utrymmen 

till defekter och skador då lagernivåerna inte är så stora eller näst intill obefintliga. Dock 

påpekar han att JIT är ett effektivt system för att kapa kostnader och öka effektiviteten inom 

ett företag
47

 . 

 

2.5 Kaizen 

Konceptet uppstod då Japan fick bygga upp sina verksamheter från grunden efter andra 

världskriget.
48

 För att få en god översikt över vad som behöver genomföras samt vad som 

redan genomförts delade man upp allt i små moment, Kaizen.
49

  

Kaizen är en del av Lean Production och står för fortsatt förbättring. Dessutom är Kaizen ett 

arbetssätt som håller samman andra verktyg inom Lean Production.
 50

 Kaizens filosofi är att 

kvalitet börjar hos kunden och eftersom kundens önskemål ständigt förändras och deras krav 

höjs, krävs det att ständiga förändringar och förbättringar sker för att kunna tillgodose dessa. 

Alla anställda inom verksamheten kan vara involverade, allt från ledning till medarbetare på 

golvnivå.
51
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2.6 7 Slöserier   

Inom Lean Production finns det japanska uttrycket muda, som betyder slöseri. Slöseri är 

motsatsen till värdeskapande och innebär det som kunden inte är villig att betala.
52

 Från 

början fanns det sju slöserier och i efterhand har även fler utvecklats. Nedan kommer vi att 

beskriva de sju slöserierna som har funnits med från grunden av Lean Production.  

Överproduktion ansågs av Taiichi Ohno vara ett allvarligt problem eftersom det i sig gav 

upphov till så många fler problem och andra slöserier. Det som kan identifieras som 

överproduktion är det som det tillverkas för mycket av, det som tillverkas för tidigt eller det 

som tillverkas i syftet ”uti fall att”. 
53

 

Väntetider innebär att personal och anställda väntar på arbete eller på något att göra. 

Väntetider är fienden till ett smidigt flöde och påverkar både ledtiden och 

kundtillfredsställelsen.
54

 

Onödiga rörelser gäller både maskiner och människor. Gällande människor rör det god 

ergonomi för bra kvalitet och produktivitet samt all tid som går förlorad vid arbete som kräver 

onödiga rörelser.
55

 

Onödig tranport är all transport som inte kunderna själva beställt och därmed är all transport 

av material och produkter onödig. Dock går det inte att eliminera all transport, men det kan 

reduceras.
56

 

Överarbete menas att använda större resurser än vad som egentligen krävs. I 

tillverkningsbranschen kan det innebära att man använder en stor maskin istället för flera små. 

Med mindre maskiner kan man lättare undvika flaskhalsar och förbättra flödet.
57

 

Onödigt lager ökar ledtiden och kostnaderna samt binder kapital. Det finns olika typer av 

lager; råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter.
58
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Defekter är kostsamma både på kort och lång sikt. Desto längre tiden går utan att felet 

upptäcks ju kostsammare kan de bli. Tron från Toyota är att defekter ska ses som utmaningar 

och en möjlighet att förbättra någonting. 
59

 

 

2.7 Value Stream Mapping (VSM) 

För att kunna förstå hur ett flöde eller system fungerar är VSM en grundnyckel. Genom denna 

metod kan icke värdeskapande moment identifieras. Det görs genom att det nuvarande flödet 

skissas på en karta och bristerna, de icke värdeskapande momenten och slöserierna, pekas ut. 

Därefter skapas en ny karta med en framtidsversion för det aktuella flödet som sedan ska leda 

till att bli en aktionsplan.
60

 

Det finns flera olika uppfattningar om VSM och nedan presenterar vi ett urval från olika 

skribenter. Gullander och Solding belyser vissa fördelar så som att metoden är billig och 

lättförstålig, de resurser som krävs är tid, papper och penna. Dessutom ökar den förståelsen 

för både kunder, produkten, flödesinformationen samt förluster inom flödet.
61

 

VSM får även möta viss kritik av sistnämnda författare som anser att det är en grov förenkling 

av verkligheten och endast ger en liten bild av det aktuella området.
62

  Vidare möter VSM 

även kritik på annat håll. Det Gullander och Solding belyst som en fördel, nämligen att man 

kan använda sig av något så enkelt som penna och papper vid skissandet av kartan, ser 

Sheridan som en nackdel. Han menar att det begränsar mängden data som kan samlas in och 

att själva skissandet av kartan tar fokus från det som faktiskt ska analyseras.
63
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2.8 Lean Production inom tillverkningsindustrin 

Filosofin Lean Production härstammar som bekant från Toyota och tillverkningsindustrin. 

Dess olika verktyg som JIT, 5S och VSM är numera både välbekanta och välbeprövade inom 

branschen. Wu och Wee menar att till en början var det en allmän tro i både USA och Europa 

att Lean Production endast var avsett för massproduktion, men i Japan visade man att filosofin 

även gick att applicera på flöden med lägre produktionsvolym.
64

 

Inom tillverkningsbranschen har man använt sig av VSM med fokus på att varje enskild 

process, från råmaterial till slutkund, ska kartläggas för att få fram den högsta kvaliteten och 

kortaste ledtiden till lägsta möjliga kostnad.
65

 Även Flannery, Hallman och Liu skriver att 

Lean Production ger positivt resultat på kvalitet, produktivitet och lägsta kostnad.
66

 De båda 

författarparen är likaså eniga om att kartläggning av processer är ett viktigt verktyg att 

tillämpa vid användning av Lean Production inom tillverkningsindustrin. 
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3. Företagsstudier 

Empiriinsamlingen är som tidigare nämnt gjord i två olika butiker och nedan följer ett avsnitt 

om varje butik där varuhanteringen på frukt- och gröntavdelningen beskrivs.  

 

3.1 Ica Maxi 

Ica Maxi Helsingborg har en hög omsättning av frukt och grönt, vilket motsvarar cirka 60 

miljoner kronor årligen.
67

 Frukt- och gröntavdelningen är cirka 350 kvadratmeter och 

uppbyggd av olika sorters inredning. Dels av kylar och hyllor, men även av pallplatser där 

varor med hög omsättning placeras. Varornas placering och ordning är ungefär densamma 

året runt och varorna är placerade efter sort, det vill säga att alla äpplen finns på ett samlat 

stället och all citrusfrukt på ett ställe och så vidare. För karta över avdelning se Bilaga 3. 

Avdelningen kräver olika arbetsmoment, vilka presenteras nedan under respektive avsnitt. 

 

3.1.2 Påfyllnad och upplockning av inleverans  

Dagen startar klockan 06.00 då även dagens första inleverans av frukt och grönt sker. Det 

första momentet varje dag är att personalen ser över vilka sorters frukt och grönt som behöver 

fyllas på ute i butiken. Påfyllnaden sker då från befintligt lager, det vill säga varor som 

kommit vid tidigare leveranser. 

Nästa steg i arbetsprocessen är att ta emot och plocka upp dagens inleverans ute på frukt- och 

gröntavdelningen. Leverans av frukt och grönt sker en till två gånger om dagen måndag till 

lördag. Arbetet med att packa upp inleveransen kräver, beroende på dag, mellan sex och åtta 

medarbetare. När lastbilen ankommer klockan 06.00 är det en person som lossar lasten från 

lastbilen och placerar den på lagret. Därifrån körs sedan pallarna direkt ut på frukt- och 

grönsaksavdelningen där den placeras i väntan på uppackning och påfyllnad. För att köra ut 

pallarna använder medarbetarna sig av antingen en ledstaplare eller en handtruck. Beroende 

på vilken sorts frukt eller grönsak som pallen innehåller hanteras den olika. Vissa sorter som 

kommer i stora kvantiteter som exempelvis äpplen och apelsiner står kvar på pallen ute i 

butiken och behöver endast placeras på rätt plats på avdelningen. Andra sorter så som 
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salladsmixer och exotiska frukter ska plockas upp ur sina kartonger och placeras på hyllor 

eller i kylar. 

För att underlätta den manuella hanteringen av frukt- och gröntlådorna som ska placeras i 

hyllor eller kylar finns truckar och vagnar med reglerbar arbetshöjd som medarbetarna kan 

använda sig av. Trots hjälpmedel för reglerbar höjd krävs det att medarbetarna lyfter upp de 

varor som ska säljas i hyllor eller kylar manuellt. Även i de fall där pallen kan placeras direkt 

på plats kan det ibland krävas lyftinsatser från medarbetarnas sida. Ett exempel är när en pall 

med endast några lådor med frukt ska ersättas med en helt ny pall och de tidigare lådorna ska 

placeras ovanpå den nya pallen. Det kan gälla varor som har en vikt på 12-18 kilo per låda. 

Påfyllnad och upplockning sker ungefär fram till klockan 11.00  på förmiddagen, detta 

varierar dock med inleveransens storlek.  

Den del av inleveransen som får plats direkt på morgonen ska vara upplockad på 

förmiddagen. De varor som inte får plats direkt på morgonen placeras på lagret och fylls 

sedan på under dagen. Påfyllnad av dagens lager tar vid då upplockningsarbetet slutar. Under 

dagen är det cirka fyra medarbetare som arbetar på avdelningen med påfyllnad. På 

eftermiddagen anländer sedan ännu en inleverans som ska plockas upp och fyllas på ute i 

butiken. Stor del av personalen anser att de har goda rutiner och att flödet flyter på utan större 

flaskhalsar.  

”Vi upplever kanske inte själva flaskhalsarna för vi lever ju i dem, men utifrån sett kan man 

kanske se några”.
68

 

Ibland kan utomstående faktorer påverka flödet inne i butiken, exempelvis försenade 

leveranser eller att beställningssystemet krånglar. Trots att medarbetarna upplever flödet som 

smidigt så nämner flera att det ofta kan bli trångt på lagret när det kommer mycket varor vid 

inleveransen.  

 

3.1.3 Ombyggnationer 

Det finns cirka 40 pallplatser på avdelningen där pallar med frukt och grönsaker kan placeras 

utan att behöva packas upp på hyllor eller i kylar. Allt eftersom dagen går och kunderna 

handlar sjunker nivån på pallarna och på slutet av dagen kan de vara nere på nästan golvnivå. 
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Det problemet löser butiken genom att bygga upp pallarna underifrån med tomma 

europapallar som de sedan sätter en kappa över för att dölja pallarna. Detta arbetsmoment 

kräver flertalet lyft av först tompallar som ska staplas ovanpå varandra och sedan ska kappan 

på för att därefter lyfta över varje enskild låda med frukt eller grönsaker. Varje ombyggnad tar 

cirka fem till tio minuter och det görs upp till tio ombyggnader dagligen.  

 

3.1.4 Ergonomiska faktorer  

Arbetet på frukt- och gröntavdelningen är fysiskt krävande. Det innehåller både lyft- samt 

vridmoment och varorna som hanteras manuellt kan ha en lådvikt på upp till 18 kilo. Varje 

dag hanterar medarbetarna totalt flera ton frukt och grönt och det påverkar deras kroppar. Vid 

nyanställning genomgår medarbetarna en säkerhetsutbildning där de bland annat får lära sig 

att lyfta rätt. Som det nämndes i tidigare avsnitt finns det även hjälpmedel i form av truckar 

och vagnar att använda sig av vid uppackning av varorna. Trots uppmaningar om att vara 

försiktiga känner de av det tunga arbetet i sina kroppar och det finns risk för att skador ska 

uppstå om man inte är försiktig.  

”Trots att vi genomgått mängder med utbildningar om ergonomi och likande så slarvar man 

jämt och lyfter på det sättet som tar kortast tid. I och med att det är rätt stressigt att fylla på 

så tänker man inte på att lyfta rätt”
69

 

Samtliga tillfrågade av personalen anser att arbetet är tungt och har haft någon form av 

känningar i kroppen. Det är flera av dem som på något sätt har skadat sig och framförallt i 

ryggen.  

 

3.1.5 Övrigt arbete på avdelningen 

Upplockning och påfyllnad är inte det enda arbetet som utförs på frukt- och gröntavdelningen. 

Det tillkommer också sysslor som att byta ut och uppdatera prisskyltar, lägga order, hjälpa 

kunder samt att städa och sortera bland varorna. Frukt- och gröntpriserna kan variera från dag 

till dag hos leverantörerna och därmed sker även prisförändringar i butik lika ofta. Arbetet 

med prisuppdateringen sker på morgonen för att priserna ska stämma när butiken öppnar och 
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kunderna kommer. Varje dag läggs ordern till eftermiddagens och nästkommande dags 

leverans.  

Frukt och grönt är färskvaror som lätt kan försämras i kvalitet. Vid städning och sortering på 

avdelningen sker även en del kassationer av varor med försämrad kvalitet. Kassationerna 

uppgår i budgeten till 4,7 % årligen men resultatet har legat på 3 %. En frukt och 

gröntavdelningen går inte att få fri från svinn och kassationer, exempelvis måste man på vissa 

varor ta bort yttersta lagret av blad för att varan ska se fräsch ut, annars kan det vara svårt att 

få varan såld.  

 

3.1.6 Medarbetarnas inställning till förändringar 

De allra flesta medarbetarna har en positiv inställning till förändringar. Ica som helhet och 

butikskedja försöker ofta vara först med mycket som är nytt. Ett exempel på det är 

självscanningen som många till en början var skeptiska till, men har visat sig fungera bra och 

sliter inte lika mycket på kassörskorna. Alla medarbetare har dock inte samma inställning till 

förändringar: 

”Nja, jag tycker inte om förändringar egentligen. Det är i och för sig bra om det blir till det 

bättre”.
70
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3.1.7 Tid per arbetsmoment Ica Maxi 

Nedan visas ett diagram som beskriver antalet procent per arbetsmoment av totala antalet 

timmar på Ica Maxi. De olika arbetsmomenten beskrivs enligt punktlistan nedan; 

 

 Påfyllnaden från gårdagens lager uppgår till 5 % och genomförs av tre personer där 

det totala antalet timmar uppgår till tre. 

 

 Arbetsmoment är störst för inleveransen och uppgår till 22 % och genomförs av tre 

personer och uppgår till totalt 33 timmar.  

 

 

 Orderläggningen genomförs av en person där antalet timmar uppgår till åtta vilket 

motsvarar 14 % av det totala.   

 

 Påfyllnaden av varor från dagens lager uppgår till 59 % och genomförs av sex 

medarbetare fördelat under dagen. 

 

De olika arbetsmomenten som presenteras ovan står för övervägande största delen av det 

arbete som genomförs under dagen. Utöver de tillkommer dagligen även arbetsmoment som 

bland annat prissättning av mellan 40 till 60 varor varje dag. Städning och sortering av 

varorna genomförs vid behov för att upprätthålla en god arbets- och kundmiljö. Utöver det 

tillkommer det även att hjälpa kunder som handlar på avdelningen under dagen. 

Ica Maxi har som tidigare nämnt en stor frukt- och gröntavdelning på 350 kvadratmeter och 

tillhandahåller ett stort sortiment på över 400 olika sorters frukt och grönsaker. 

Orderläggningen genomförs av en person och är en heltidstjänst.  

Procent per arbetsmoment av totala antalet 
arbetstimmar Ica Maxi

Påfyllnad från gårdagens lager 5%

Inleverans 22%

Orderläggning 14%

Påfyllnad under dagen 59%
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3.2 City Gross  

City Gross i Lund har en relativt liten frukt- och gröntavdelning för sin butiksstorlek, men har 

trots det högt varuflöde. Butiksytans exponering består av uppbyggnationer gjorda av 

europallar omslutna med en City Grossbeklädnad för att skapa ett enhetligt utseende. Ovan 

dessa staplas sedan ett antal SRS-backar, (Svenska Retur System) för att varorna ska komma i 

rätt plockhöjd. Frukt- och gröntavdelningen ligger inte i direkt anslutning till lager, vilket 

leder till att varorna måste transporteras en mindre sträcka för att nå avdelningen. För karta 

över avdelning se Bilaga 4. 

Måndagar och fredagar är det störst inleverans och då krävs det att fler medarbetare arbetar på 

avdelningen. Dessa dagar använder sig butiken av cirka fyra stycken personer på avdelningen. 

Ibland lånas även någon från de närliggande avdelningarna invid inleveransen för att minska 

arbetsbelastningen för medarbetarna. Övriga dagar bemannas avdelningen med mellan två och 

tre personer beroende på arbetsbelastning. 

 

3.2.2. Påfyllnad och upplockning av inleverans 

Dagarna börjar med att ansvarig för frukt- och gröntavdelningen anländer klockan 06.00, 

cirka en timme innan resterande, för påfyllnad av gårdagens lager ute i butiken, vilket tar 

cirka en timme. Genom att fylla på från redan befintligt lager kan de göra plats för nya varor 

på lagret samt hålla varorna färskare längre då först in också är först ut. När den övriga 

personalen anlänt vid sjutiden kommer även den första leveransen. Vid dagar med stor 

inleverans och upplockningsmängd lånas, som tidigare nämnt, medarbetare in från en annan 

avdelning för att underlätta och avlasta frukt- och gröntpersonalen.   

”Jag upplever hanteringen av frukt och grönt som väldigt bra. Är det minsta lilla svårigheten 

så hjälps vi åt över avdelningarna. Det går relativt fort att plocka upp så jag upplever det 

som en effektiv avdelning i butiken.”
71

 

Ute på lastplatsen lastas varorna av en person som nödvändigtvis inte arbetar på frukt- och 

gröntavdelningen. Alla varor placeras på en avlastningsyta utanför butiken. Placeringen av 

varorna utomhus sker endast när temperaturen tillåter. Det innebär att det är trångt att få in 

varorna på lagerytan under den varmare delen av året eller vid extrem kyla.  
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Inleveranserna sker måndag till lördag med uppehåll under söndagarna. Varje medarbetare tar 

med hjälp av ledstaplare och handtruckar med en pall in till butiken för avlastning ute i 

butiken eller direkt på lagret, beroende på vara och lagerstatus. Innan påfyllnaden påbörjas 

rensas det bland och omplaceras vid behov de befintliga varorna. Genomsnittstiden för att 

lasta av en pall uppgår till drygt 20 minuter där en liten pall kan ta fem minuter medan en 

fullstor pall tar upp emot en timme att lasta av. De varor som inte kan placeras ut ute i butiken 

transporteras sedan tillbaka till lagret. Om stora delar ska föras in på lagret omplaceras 

varorna ofta på samma pall för att få plats på lagerytan. 

”Flaskhalsar uppstår mest vid stora högtider som jul och påsk. Då har vi som flest varor i 

omlopp samtidigt som det rör sig mycket kunder i butiken. Det kan ta fem minuter att bara ta 

sig från lagret ut till frukt- och gröntavdelningen på grund av allt folk, något som annars går 

på direkten.”
72

 

Exponering av varorna sker med hjälp av tomma SRS- backar där endast topplagret används 

som försäljningsyta. Backarna rymmer endast en viss mängd varor och måste därför ständigt 

fyllas på under dagen. Största delen av påfyllningen sker på morgonen innan butiken öppnat i 

samband med inleveranserna fram till klockan tio, halv elva på förmiddagen, för att under 

senare delen mest fyllas på vid behov. Påfyllnaden sker manuellt och kräver att 

butikspersonalen böjer sig, sträcker sig och står i oergonomiska ställningar.  

 

3.2.3 Ombyggnationer 

Varje måndag kommer order från butikskedjan om vilka varor som har kampanjerbjudanden 

samt vilka prisförändringar som är aktuella för veckan. Plockplatserna för respektive 

kampanjvara byggs då om för att anpassa exponeringsytan för respektive vara. Vissa varor 

placeras direkt ut i butiken och kräver ingen uppbyggnad medan vissa kräver en 

ombyggnation, vilka består av europallar klädda med City Gross egna logga. Ovanpå dessa 

staplas sedan SRS backar för att placera varorna i. Övriga varor sätts direkt ovanpå den fasta 

inredningen. 
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3.2.4 Ergonomiska faktorer 

City Gross använder sig idag av ledstaplare och handtruckar som förflyttnings- och 

hjälpmedel av varorna mellan lager, butiksyta och upplockning av varor. Avdelningen har 

tillgång till en ledstaplare, vilken är en truck som kan regleras i höjdled för att minska 

belastningen vid lyft. Det gör att varorna kan höjas till den nivå som behövs för att undvika 

onödiga rörelser. Vid användning av övriga handtruckar plockas varorna av från topp till 

botten, vilket ger en skiftande arbetshöjd. Varje varulåda lyfts manuellt från respektive pall 

och placeras intill exponeringsytan för att med hjälp av ben, mage och en hand stabiliseras för 

att sedan plocka av varorna med den andra handen.  

”Jag tycker att arbetet är tungt. Särskilt tungt är det att lyfta apelsiner, morötter och sånt som 

väger mer. Vi fick en ny truck som kan regleras i höjdled och den använder vi oss mycket av 

för att underlätta.”
73

 

Eftersom butikspersonalen utsätts för många tunga lyft har butiken knutit ett avtal med en 

massör som medarbetarna kan besöka. Butiken har även mindre utbildningar om hur 

personalen ska hantera tyngre varor av ergonomiska skäl. Dock har alla tillfrågade av 

avdelningens anställda haft eller har känningar i ryggen.  

”Jag har ofta känningar i ryggen och då har jag bara arbetat här i sex månader!”
74

 

 

3.2.5 Övrigt arbete på avdelningen 

Trots att större delen av arbetstiden går åt till påfyllnad av varor sker även andra aktiviteter 

för att upprätthålla en god standard. Städning av butikshyllorna genomförs vid behov då bland 

annat frukt och grönsaker med försämrad kvalitet sorteras bort och slängs. City Gross har en 

kassationsprocent på max 3 % men ligger idag på cirka 1 %. Då inleveranserna under en 

månad uppgår till cirka 120 ton kasseras ungefär 1,2 ton i månaden. Eftersom frukt och grönt 

är färskvaror förvarar inte butiken stora mängder varor på lagret utan lägger var dag en order 

inför nästkommande dag. En orderläggning genomförs av frukt- och gröntansvarig som under 

cirka en halvtimme analyserar och dokumenterar de varor som finns i butiken samt på lagret 

för att sedan göra en orderläggning till leverantörerna. 
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Prisändringar sker i samband med nya kampanjer som anländer på måndagarna. Då priser 

ibland inte erhålls på alla varor sker en del förfrågningar från kunderna. Butikspersonalen 

finns tillhands för kunder om pris och övrigt gällande frukt och grönt.  

 

3.2.6 Medarbetarnas inställning till förändringar 

På City Gross ställer sig nästan samtliga tillfrågade medarbetare positiva till förändringar och 

menar att de själva också får vara med och påverka genom den öppna dialog som finns på 

avdelningen. Generellt sker inga större förändringar på City Gross men under året kommer 

man bland annat få in en ny butiksinredning till frukt- och gröntavdelningen, vilket de ser 

fram emot. De förändringar som sker påverkar dock inte personalen i så stor grad. 

 

3.2.7 Tid per arbetsmoment City Gross 

Nedanstående cirkeldiagram visar hur lång tid varje arbetsmoment tar av totala antalet 

arbetstimmar medarbetarna tillsammans lägger ner under en vardag på City Gross. De olika 

arbetsmomenten redovisas nedan under respektive punkt. 

 

 

 Påfyllnad av gårdagens lager uppgår till 4 % av de totala arbetstimmarna och tar cirka 

en timme för en person att genomföra.  

 

Procent per arbetsmoment av totala antalet arbetstimmar 
City Gross

Påfyllnad från gårdagens lager 4 %

Inleverans 25 %

Orderläggning 2 %

Påfyllnad under dagen 69%
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 Arbetsmomentet för att packa upp dagens inleverans uppgår till 25 % av de totala 

arbetstimmarna och genomförs av två personer som totalt lägger ner 7 arbetstimmar på 

momentet. 

 

 Orderläggningen uppgår till 2 % av de totala arbetstimmarna och tar cirka 30 minuter 

för en person att genomföra. 

 

 Påfyllnad under dagen uppgår till 69 % av de totala arbetstimmarna och tar ungefär 

19, 5 timmar och utförs av fyra medarbetare fördelat under dagen.  

 

Arbetsmomenten som presenteras ovan är de i särdrag mest tidskrävande. Utöver dessa finns 

även arbetsuppgifter som att hjälpa kunder, prisändringar samt att städa och sortera på 

avdelningen. Vissa av dessa arbetsuppgifter som att hjälpa kunder kan ske närsomhelst under 

dagen och prisändringar sker endast varje måndag i denna butik. Städning och sortering sker i 

mån av tid. Personalstyrkan varierar i antal under dagen.  

  



31 
 

4. Analys 

Här följer en analys av Lean Production som tankesätt samt om de verktyg vi presenterat i 

teoriavsnittet. Varje verktyg diskuteras huruvida det är lämpligt att använda inom 

dagligvaruhandeln eller ej.  

 

4.1 Skapa ett ”Lean Production tankesätt” 

Nedan följer en analys om och hur de olika verktygen kan användas i butikerna. Innan vi 

börjar diskussionen om varje verktyg kommer här ett avsnitt om hur butikerna måste arbeta 

med Lean Production som filosofi, för att senare kunna arbeta med de enskilda verktygen.  

För att butikerna ska kunna lyckas med att arbeta med några av verktygen i Lean Production 

krävs det att hela butiken och verksamheten ”andas” Lean Production. Med det menar vi att 

alla medarbetare i butiken ska vara insatt och involverad i vad Lean Production är och hur 

filosofin kan användas. Det gäller allt från chefer till extrapersonal. Det är viktigt att samtliga 

förstår att Lean Production är ett koncept som ska genomsyra deras verksamhet och de 

arbetssätt de använder.  För att skapa förståelse och lära medaraberna om Lean Production 

finns det olika sätt, bland annat skulle butikerna kunna ta in en extern konsult som lär ut 

konceptet. Ett annat sätt är att skicka vissa medarbetare, exempelvis ansvarig på varje 

avdelning, på en Lean Production kurs. De kan i sin tur sen lära ut konceptet till medarbetare 

på sina respektive avdelningar. 

Vi har valt ut att undersöka om vissa verktyg ur Lean Production är appliceringsbara inom 

dagligvaruhandeln och för de verktyg som är det följer en gemensam nämnare. Den 

gemensamma nämnaren är att verktygen måste anpassas och justeras efter butikerna för att det 

ska kunna fungera. Det går inte att tro att exempelvis 5S eller något av de andra verktygen 

kan kopieras rakt av, utan butikerna måste arbeta med att modifiera och anpassa de aktuella 

verktygen för att de ska lyckas med appliceringen. Sammanfattningsvis krävs det två 

komponenter för att lyckas med att arbeta med verktyg ur Lean Production. Ett, är att 

butikerna måste förstå att Lean Production är ett tankesätt, vilket ska genomsyra hela 

verksamheten och medarbetare. Två, är att de verktyg som ska användas måste anpassas och 

justeras till den avdelning de ska användas inom. Exempelvis kan 5S eller Kaizen inte 

användas på samma sätt inom dagligvaruhandeln som inom tillverkningsindustrin.  
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4.2 5S i dagligvaruhandeln 

I de båda butikerna kan man hitta delar av de 5S:en. På de båda frukt- och gröntavdelningarna 

genomför de dagligen moment som kan kopplas samman med 5S. Nedan presenteras de 

likheter som förekommer mellan 5S och hur avdelningarna kan arbeta med de olika S:en. 

De första av de 5 S:en, sortering, skulle kunna användas på frukt- och grönsaksavdelningen 

för att sortera bort de arbetsverktyg som inte används.  Sortering kan ske bland de hjälpmedel 

som butiken använder som truckar, justerbara rullvagnar, pallar, lådor, knivar, prismärkare, 

saxar etcetera.  Under en begränsad tidsperiod kan butikerna undersöka vilka hjälpmedel som 

används mest. Därefter kan de sortera bort de hjälpmedel som inte används och därmed göra 

de mest använda lättillgängliga. 

Strukturering innebär att var sak har sin plats. Likt ovanstående kan arbetsverktygen i 

butikerna struktureras på så vis att de alltid har samma utgångsplats. Medarbetarna kan då på 

ett lättillgängligt sätt använda sig av truckar och andra verktyg utan att behöva leta efter dem, 

vilket sparar tid. I butikernas fall kan strukturering innebära att truckar och andra hjälpmedel 

har en specifik plats, exempelvis i en ruta på golvet eller väggen. På så sätt ser personalen 

enkelt var varje hjälpmedel ska placeras efter användning. 

Städa innebär att den arbetsmiljö man befinner sig i ska vara ren och fin. På exempelvis Ica 

Maxi städas avdelningen under måndagar för att hålla en hög standard under veckan. I 

butikerna städas det kontinuerligt bland varorna och därutöver sker naturligtvis vanlig 

städning utförd av städpersonal för att hålla rent. För att städning ska falla under de 5S:en 

ännu mer bör butikerna även införa speciella ”städrutiner” som bestämmer hur de ska städa, 

vad som ska städas och när det kan bedömas rent.  

Standardisering syftar till att ta upprätthålla de övriga S:en. För att göra det bör butikerna 

upprätta rutiner för varje S som de arbetar med på avdelningen, rutiner som att medarbetare 

blir ansvarig för varsitt S eller varsin dag då de ska genomföra ett visst arbetsmoment, 

tillexempel städa.  

Gällande genomsyrningen av 5S i verksamheten krävs det sista av de 5S:en, självdisciplin. På 

frukt- och gröntavdelningarna kan det innebära att varje medarbetare måste ta ansvar för att 

själv se till att utföra det arbete som krävs och ta egna initiativ för en god arbetsmiljö. Även 

det kan ske genom att medarbetare blir ansvariga för olika S och på så sätt känner 

engagemang för arbetet som ska utföras.  
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Ovan påvisas att stora delar inom frukt- och gröntavdelningen i de båda butikerna omedvetet 

använder sig av de 5S som finns inom Lean Production. Varför de existerar beror dels på att 

det arbete som utförs inom butikerna inte har så stora marginaler, vilket leder till att varje liten 

sekvens som kan förbättras oftast gör det. Arbetet med de 5S:en sker dagligen och därför 

skulle man kunna säga att det är en del av frukt- och grönthanteringen för att få en fungerande 

verksamhet. 

Vi kan nu konstatera att butikerna använder 5S i mindre skala. Frågan är om man kan använda 

mallen för 5S på de befintliga arbetsmomenten och därmed hävda att man använder sig av 

5S? Skulle man fråga Pepper och Spedding skulle de antagligen påpeka att 5S är starkare som 

verktyg i samband med implementeringen utav hela Lean Production filosofin. Detta svarar 

dock inte för att 5S inte går eller får användas utan Lean Production, vilket kan vara möjligt, 

eftersom verktyget står för en stor del av det dagliga arbetet som utförs i butikerna.  

För att butikerna ska kunna använda sig av 5S bör de applicera dessa inom hela frukt- och 

gröntavdelningen för att uppnå högsta möjliga effektivisering och eliminering av slöseri. Om 

butikerna implementerade 5S som koncept fullt ut skulle dock vissa resurser som tid och 

planering krävas då konceptet skulle behöva implementeras under strukturerade 

omständigheter. Optimalt är att hela verksamheten använder sig av verktyget trots butikernas 

olika avdelningar. 

 

4.3 Just in Time (JIT) i dagligvaruhandeln 

Frukt- och gröntavdelningen är relativt lik en JIT verksamhet. Detta stämmer väl överens med 

hur det ser ut vid orderläggning och leveranstillfällen för butikerna. Dock är detta något som 

sker utanför hanteringen av frukt och grönt och är näst intill opåverkbart. Frukt och grönt är 

färskvaror och klarar inte av att levereras mindre frekvent än vad de nu gör eftersom butikerna 

vill bibehålla en hög standard.  

Väl inne på frukt- och gröntavdelningen stämmer dock inte JIT in lika väl, då Aghazadeh 

menar att JIT även innebär minskade ledtider samt minskade lagernivåer. Detta är svårt att 

ändra inom avdelningen då ofta stora leveranser kommer på morgonen för att sedan räcka 

under större delen av dagen och till viss del helgen. På så sätt innebär det att det nästan alltid 

lagerhålls mer eller mindre varor i butikslagret.  
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I de butiker vi genomfört vår fallstudie är dock lagerytan till stor del begränsad och varor får 

omplaceras och packas om för att kunna få plats på den lilla ytan. Butikerna har försökt att 

anpassa lagernivån och inleveranserna efter hur kunderna handlar för att på så sätt även här 

hålla en hög standard på färska varor. Det innebär att måndagar och fredagar är stora 

leveransdagar eftersom kunderna tenderar att handla inför veckodagarna och helgen.  

Om butikerna ska använda sig av JIT skulle de antagligen behöva kartlägga sitt frukt- och 

gröntflöde för att se över vilka moment som är värdeskapande och icke värdeskapande. Vad 

som dock bör uppmärksammas är att Aghazadeh även påpekar att JIT inte har särskilt stort 

utrymme för defekter och skador eftersom man vill hålla nere lagernivåerna. Kassationer är 

vanligt förekommande på avdelningarna, vilket är ännu en anledning till att JIT inte känns 

som ett verktyg att arbeta efter fullt ut gällande färskvaror.  

 

4.4 Kaizen i dagligvaruhandeln 

Ständiga förbättringar är något som ger en bra bild av vad Kaizen innebär. Genom att bryta 

ner arbetsmoment i mindre aktioner kan man på så sätt få möjlighet att förbättra dessa. Vid en 

eventuell implementering av Lean Production i butikerna kan Kaizen användas för att 

upprätthålla en god standard på avdelningen och genomföra de ständiga förbättringar som 

krävs för att tillgodose kundernas önskemål och krav. Tillexempel skulle en förslagslåda 

kunna sättas upp ute på avdelningarna där kunder kan lämna förslag på önskemål och 

förbättringar. Om butikerna sedan anser att förslagen är goda och genomförbara kan de välja 

att verkställa dem. Vid eventuell implementering av Lean Production skulle Kaizen vara det 

verktyg som upprätthåller det kontinuerliga förbättringsarbetet, exempelvis genom 

förslagslådan.  
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4.5 7 slöserier i dagligvaruhandeln 

I Lean Production finns sju slöserier och vissa av dem kan även identifieras inom 

dagligvaruhandeln. Av de 7 slöserierna finner vi fyra i dagligvaruhandeln, vilka är defekter, 

lager, väntetider samt onödiga rörelser. Gällande den första, defekter, är det vanligt 

förekommande inom dagligvaruhandeln eftersom frukt och grönt är känsliga färskvaror. Det 

finns flera moment i hanteringsprocessen som kan leda till defekter, exempelvis 

transportskador, fel temperatur eller ovarsam hantering. Dock kan det vara svårt att helt 

eliminera detta slöseri helt, för att citera en medarbetare på Ica Maxi:  

”En frukt- och gröntavdelning som inte har något svinn kan inte sköta sina varor ordentligt, 

ibland måste man slänga bort för att kunna sälja”.
75

 

 

Trots att dagligvaruhandeln i viss mån är JIT-baserad finns det ett lager. Det beror delvis på 

att de ska kunna hålla fullt i butiken tills nästa leverans men också på att de ibland köper in en 

större kvantitet av en vara för att priset är lågt denna dag. I förhållande till andra branscher är 

dagligvaruhandelns lager relativt lågt och har en hög omsättning och därför finns det inga 

direkta marginaler att skära ner på gällande detta slöseri. 

Beroende på hur man definierar slöseriet väntetider, uppstår det inom dagligvaruhandeln vid 

olika tillfällen. Den första väntetiden som inträffar är precis efter inleverans när varorna 

väntar på att packas upp och därefter följer väntan ute i butiken innan kunderna handlar varan. 

Dessutom uppstår väntan för de varor som inte direkt får plats ute i butiken utan måste 

placeras på lagret en tid. Huruvida detta går att eliminera är svårt att svara på, att skynda på 

kunderna att handla är kanske inte ett alternativ. Däremot kan butikerna välja att placera 

varorna på olika ställen på avdelningen och sälja ner en vara direkt
76

 och på så sätt kan de 

eliminera oönskat lager. I längden är det sedan ohållbart att byta plats på varorna allt för ofta, 

vilket då skulle resultera i nästa slöseri, nämligen onödiga rörelser. 

Inom dagligvaruhandeln och frukt- och gröntflödet finns det som tidigare konstaterats en hel 

del manuell hantering och därmed fysiska rörelser. Frågan är om alla dessa rörelser verkligen 

är värdeskapande?  De rörelser som skapar värde är de som är nödvändiga för att få varorna 

på plats för att kunderna därefter ska kunna handla. Rörelser som inte genererar något direkt 
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värde för kunden är exempelvis om- och uppbyggnationer av för låga pallar, omlastning av 

pallar, förflyttning av lådor från en pall till en annan och så vidare. Dessutom är dessa lyft 

ansträngande och tidskrävande för medarbetarna och bör kanske därför elimineras i vissa fall. 

Paradoxalt nog kan dessa rörelser vara nödvändiga för att få varorna sålda och underlätta för 

kunderna att handla varorna i plockvänlig höjd.  

De slöserier vi inte identifierat inom dagligvaruhandeln är överproduktion, överarbete samt 

onödig transport. Att vi inte funnit överproduktion beror på att det är en servicebransch och 

inte en tillverkningsindustri. Överarbete har vi inte heller lyckats identifiera under våra 

fallstudier, men det behöver inte betyda att det inte förekommer. Det är möjligt att överarbete 

finns i dagligvaruhandeln, exempelvis i form av att överarbeta exponeringen av en vara som 

kanske säljer slut relativt snabbt och även hade gjort det utan den extra exponeringen. Det 

sista slöseriet som vi inte funnit i dagligvaruhandeln är onödiga transporter. Leveranser sker 

nästan dagligen till butikerna, vilket kanske kan upplevas som onödigt, men man måste ha i 

åtanke att det är färskvaror som inte klarar av en längre lagringstid. Att reducera antalet 

transporter skulle dessutom leda till ett större lager, fler defekter och svinn eftersom varorna 

har ett kort bäst före datum att ta hänsyn till.  

Då vi inte lyckats att identifiera samtliga 7 slöserier genom våra fallstudier uppstår viss 

tveksamhet kring huruvida de sju slöserierna är att föredra inom dagligvaruhandeln som 

arbetsverktyg eller ej. Ett alternativ skulle kanske kunna vara att se över de slöserier som 

identifierats och arbeta mot att reducera eller eventuellt eliminera dessa. 
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4.6 Value Stream Mapping i dagligvaruhandeln 

VSMs syfte är att skapa en karta av ett flöde för att kunna identifiera värdeskapande och icke 

värdeskapande moment. Likt vilket flöde som helst borde det finnas moment som är icke 

värdeskapande inom dagligvaruhandeln och hur kan de i så fall använda VSM för att 

upptäcka dem?  Information som skulle kunna samlas in genom denna metod är bland annat 

hur lång tid varje pall med frukt eller grönsaker tar att plocka upp, varornas ”väg” från att de 

lastas av från lastbilen tills att de packas upp på hyllan och vilka moment som ingår där samt 

hur lång tid respektive moment tar.  

Det som talar för att VSM skulle vara ett bra alternativ är att själva flödet och rutinerna ser 

likadant ut varje dag, dock är det inte samma sorts varor och kvantiteter varje dag. Eftersom 

inleveranskvantiteten varierar gör således antalet medarbetare som arbetar även det, dagar 

med stora inleveranser kräver en större personalstyrka än dagar med lägre volymer. En faktor 

som kan vara till en nackdel för VSM är att det är människor och inte maskiner som utför 

arbetet, det vill säga att arbetssättet och tempot kan variera beroende på vem som arbetar.  

I dagligvaruhandeln kan VSM tänkas vara användbart för att skissa ner flödet. Det vill säga 

varans väg från lastbil till upplockning på hyllan och vilka arbetsmoment som ingår för att 

skapa en överskådlig bild av hanteringen. På så sätt kan butikerna se om varorna genomgår 

onödiga processer som skulle kunna reduceras.  
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4.7 Lean Production som filosofi och verktyg i dagligvaruhandeln 

Det är redan konstaterat att dagligvaruhandeln består av varuflöden likt 

tillverkningsbranschen består av en förädlingskedja. Lean Production har använts flitigt inom 

den sistnämnda branschen men är det ett steg i rätt riktning att implementera den i 

dagligvaruhandeln och därmed servicebranschen?  

Det som talar för Lean Production i dagligvaruhandeln är att personalen själva kan välja de 

verktyg som passar in på deras processer. Är det då rätt att hävda att man använder sig av 

konceptet Lean Production? Hur många av Lean Productions verktyg måste användas för att 

man ska kunna säga att filosofin tillämpas som helhet? Bland annat Pepper och Spedding 

menar att det finns en nackdel med att endast applicera vissa delar av filosofin, då man lätt 

tappar helhetsbilden. Samtidigt kan det vara svårt att förstå det negativa med att endast 

använda exempelvis 5S för att skapa ordning i sin butik.  

Att få samma genomslag i dagligvaruhandeln som i tillverkningsbranschen tror vi kan vara 

svårt, då bilden av Lean Production är att det ska användas inom tillverkningsbranschen. 

Dock finns det ingenting som säger att man inte kan pröva konceptet. Även om Lean 

Production i teorin är riktad mot en viss bransch, behöver det i praktiken inte betyda att det 

inte går att applicera i andra branscher.  
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5. Summering 

I det här avslutande kapitlet besvarar vi syfte och frågeställning samt diskuterar resultatet. 

Därefter följer även några avslutande ord om framtidsutsikter inom ämnet. 

 

5.1 Slutsats 

Efter att ha studerat frukt- och gröntflödet i de båda butikerna för att undersöka vilka verktyg 

inom Lean Production som kan appliceras har vi fått fram ett resultat. De verktyg som vi 

studerat är 5S, 7 slöserier, VSM, JIT samt Kaizen och vart verktyg har bedömts enskilt för att 

se huruvida de är användbara eller ej. Det som är gemensamt för de verktyg som ska 

appliceras är att de alla måste anpassas och justeras till butikerna för att kunna användas. 

Dessutom är det viktigt att skapa ett ”Lean Production tankesätt” inom butikerna som 

genomsyrar hela verksamheten och alla medarbetare.  

5S kan med fördel appliceras och användas inom frukt- och gröntflödet. De olika S:en är en 

naturlig del av det vardagliga arbetet på en frukt- och grönsaksavdelning. Sortera, strukturera, 

städa, standardisera och självdisciplin är något som mer eller mindre omedvetet redan 

förekommer inom frukt- och gröntflödet och därför kan verktyget vara lämpligt att använda 

som en arbetsmetod.  

Nästa verktyg, 7 slöserier har ett delvis uppdelat resultat. Endast vissa slöserier är 

identifierade inom flödet och dessa är defekter, lager, väntetider samt onödiga rörelser. 

Övriga slöserier har vi inte lyckats identifiera och därför finner vi inte 7 slöserier 

appliceringsbart som ett helt verktyg inom frukt- och gröntflödet. Däremot är ett bra alternativ 

att fokusera på de upptäckta slöserierna för att reducera eller eliminera dessa.  

Då rutinerna är desamma varje dag kan VSM användas till att skissa ner varuflödet i 

butikerna. Det som kan försvåra processen är det faktum att det är människor och inte 

maskiner som utför arbetet.   

Ett verktyg vi inte finner lämpligt att applicera inom frukt- och gröntflödet är JIT. Verktyget 

riktar sig främst till att få rätt vara, på rätt plats i rätt tid, vilket vi anser ligger i processen 

innan varorna anländer till butiken. När varorna väl är i butiken har JIT inte längre någon 

relevans och därav passar det inte att applicera inom frukt- och gröntflödet på avdelningen. 
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Till sist följer Kaizen som syftar till ständiga förbättringar. Kaizen införs som ett biverktyg för 

att lyckas bevara det nya man åstadkommit genom olika verktyg ur Lean Production. Vi anser 

att Kaizen kan vara appliceringsbart inom frukt- och gröntflödet med ändamålet att upprätt 

hålla den ordning som exempelvis uppnåtts genom verktyget 5S. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om Lean Production är användbart inom 

dagligvaruhandeln. Svaret på det har vi kommit fram till genom att undersöka vilka verktyg 

inom Lean Production som varit appliceringsbara, se svaren ovan. Det vi kommit fram till är 

att Lean Production är delvis användbart inom dagligvaruhandeln. Det vill säga att filosofin 

som helhet är appliceringsbar, men att vissa verktyg inom konceptet inte är lämpliga att 

använda sig av i dagligvaruhandeln. Med det menar vi att man inte kan gå in med tron att 

Lean Production kan användas rakt av. Det som krävs om Lean Production ska fungera är i 

sådana fall att vissa verktyg väljs ut för att därefter appliceras inom branschen.  

Ett problem inom dagligvaruhandeln som diskuteras i problemformuleringen är den manuella 

hanteringen, vilken Lean Production enligt våra fallstudier inte lyckats rå på. Det vill säga att 

de verktyg som vi undersökt inte varit tillräckligt slagkraftiga för att reducera ett sådant stort 

arbetsmoment.  

 

5.2 Diskussion 

De resultat som framgår i slutsatsen väcker till viss del diskussion. Då vi inte analyserat alla 

verktyg inom Lean Production kan man vid framtida studier se över hur samtliga verktyg kan 

appliceras inom dagligvaruhandeln. På så sätt kan hela filosofin studeras på ett djupare plan. 

De två butiker som undersökningen ägde rum i, Ica Maxi i Helsingborg och City Gross i 

Lund, hade kunnat kompletteras med flera kedjor eller butiker.  Ett större urval av butiker 

hade kunnat ge en bredare och mer rättvisande bild över huruvida Lean Production är 

applicerbart eller inte. De utvalda butikerna ger kanske inte ett typsnitt ur den ”typiska” frukt- 

och gröntavdelningen ser ut.  

Om man ser över de intervjuade medarbetarna har vi avgränsat oss till den aktuella 

avdelningen på butiken, det vill säga frukt och grönt. Det är dock intressant att i ett senare 

skede se över vilket resultat som hade kunnat framgå om butikernas samtliga avdelningar 

hade tagits i beaktning. Resultatet hade då kanske givit ett annat utfall, beroende av butikernas 
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arbetsklimat och vilja till förändring. Vid en sådan undersökning skulle dock hela butikerna 

och dess personal på respektive avdelningar studeras, vilket skulle vara ett väldigt omfattande 

arbete. Vidare kan man diskutera den personal som tillfrågats då dessa ”råkade” befinna sig 

på plats under den aktuella dagen. Hade undersökningen genomförts under en annan dag, 

hade då samma svar erhållits?  

Hade en annan avdelning i butikerna studerats som exempelvis mejeri- eller charkavdelningen 

hade man kunnat jämföra den mot frukt- och gröntavdelningen för att se om samma resultat 

erhållits. På så sätt hade man kunnat få en djupare överblick av vilka avdelningar som lättare 

kan ta till sig Lean Production.  

På frågan om Lean Production givit oss kunskap genom att studera dagligvaruhandeln hade vi 

förmodligen erhållit en djupare förståelse för filosofin om studierna genomförts inom 

tillverkningsindustrin, där Lean Production är väletablerad. Dock hade det inte varit lika 

intressant att se över möjligheter och tendenser till användningsområden som det varit i detta 

fall. Då forskningen om Lean Production är applicerbart inom dagligvaruhandeln inte är 

särskilt utbrett hade ett annat område kanske givit en bredare teoribild och därmed underlättat 

insamlingen av artiklar och liknande. 

Det resultat som framgått där Lean Production delvis är applicerbart är till viss del en 

bekräftelse på de tankegångar vi haft kring huruvida det är en användbar filosofi eller inte. 

Dock har delar av de verktyg som vi undersökt visat sig vara mer eller mindre användbara än 

vi tidigare antagit, vilket vi tror beror på att de är skapade utifrån tillverkningsindustrin.  
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5.3 Framtidsutsikter 

Efter våra studier om Lean Production kan vi konstatera det är ett bra koncept, men inte det 

mest optimala verktyget att använda sig av i dagligvaruhandeln. Endast Lean Production anser 

vi inte vara rätt lösning för att reducera den manuella hantering och de icke värdeskapande 

moment som finns inom branschen. Ett förslag är att anamma tillverkningsbranschens sätt att 

eliminera manuellt arbete genom teknisk utrustning. Med den tekniska utrustningen till hands 

kan Lean Production stå för sättet och riktlinjerna att arbeta. Tillsammans skulle de kunna 

skapa en helhetslösning som bättre faller inom ramarna för hur man i servicebranschen kan 

använda sig av Lean Production.   
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Bilaga 1 
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Bilaga 2  

Intervjuformulär butikspersonal 

Butik:  

Arbetsbefattning:  

 

Frågor: 

1) Hur upplever du hanteringen av frukt och gröntflödet? Från det att inleverans sker 

tills att ni plockar upp varorna i butiken och påfyllnaden som sker under dagen. 

 

2) Uppstår det några falskhalsar? Det vill säga stopp i flödet som gör att 

arbetsprocessen stannar av eller fördröjs. 

 

3) Hur ser du på de lyftmoment som arbetet medför? Ni lyfter ju lådor med frukt och 

grönt i stort sett hela dagarna, hur har det påverkat dig. 

 

 

4) Ser du några effektiviseringsmöjligheter i frukt- och gröntflödet? I så fall vilka och 

varför ser du dem? 

 

5) Om du fick bestämma helt och hållet, hur ska flödet se ut? Ditt drömscenario av hur 

hanteringen av frukt och grönt ska se ut i denna butik. 

 

 

6) Hur ställer du dig till förändringar arbetsprocessen?  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4  

 

 


