
 

 
 

    

 

 
 

19 december 2019, Stockholm 

 

Rapport från utvärdering av EasyFill TurnLoader 
varuexponeringssystem.  
ICA Maxi Barkarbystaden. 
 
 

Bakgrund: 

Under 3 månader har vi testat en ny typ av varuexponeringssystem i kyldisk där 

påfyllning av varorna sker enligt först in – först ut principen.  

Totalt testades sex sektioner, totalt 7,5 m kyldisk. Innan installation av hyllsystemet 

mättes hur mycket tid personalen använder vid varje påfyllningstillfälle, mängden 

svinn på varorna samt försäljning. Detta för att kunna avgöra om systemet gav 

tidsbesparing, minskning av svinnet samt om försäljningen påverkades. 

 

Slutsats: 

Vi har noga följt resultat och utfall på denna avdelning under testperioden och det är 

med goda belägg vi kan konstatera följande slutsatser. 

Testet genomfördes på mejeriprodukter (yoghurt, drickyoghurt & etc). 

1. Försäljning: 

Ökade totalt med 15-16% på produkterna. Detta samtidigt som butiken totalt 

ökade med 10 %. Vi drar slutsatsen att detta beror på att varorna alltid är frontade 

och således ger det kunden ett väldigt bra intryck av avdelningen. 

- 

2. Påfyllning & frontningstid: 

Minskade med >50%. Detta medför att personalens tid kan omfördelas och mer 

fokus kan ges våra kunder. 

 

3. Svinn: 

Då vår personal i kategorien är otroligt noggrann med avdelningens skick och 

totala kvalitet hade vi väldigt låga siffror när vi gick in i perioden. Testet visade 

samma låga nivå som innan.  Dock vill jag påpeka att i de fall man inte arbetat 

målinriktat mot minskning av matsvinnet tidigare skulle jag vilja påstå att 

hyllsystemen i stor utsträckning underlättar detta arbete då påfyllning sker enligt 

FIFO principen ”automatiskt”. 

 

Återbetalningstid på hyllsystemet: 

Tack vare den stora tidsvinsten och den försäljningsökning vi fått kan vi konstatera att 

investeringens återbetalningstid är endast  5-6 månader.  

 

 



 

 
 

    

 

 
 

Objektiva synpunkter: 

Personalen anser att det är väldigt enkelt att arbeta med systemet och att det är skönt 

att slippa plocka om i hyllorna manuellt. Att hantera varor på butikshyllor är ett fysiskt 

ansträngande arbete och tack vare att vi med detta system slipper plocka om varorna 

så blir arbetet mer ergonomiskt och vi sparar våra medarbetares kroppar. Det är 

dessutom väldigt snyggt i kyldisken och vi uppfattar det som det är ett bra ”säljtryck” 

då det alltid ser fullt ut och att det är tight mellan hyllorna och kunderna verkar nöjda 

trots att de kanske inte direkt tänker på att det sitter ett speciellt hyllsystem monterat. 

 

Kommentar från Bernt Welander, Handlare och VD: 

”Det är uppfriskande när det dyker upp nya innovationer som förnyar och förenklar 

vårt dagliga arbete som i många fall kan uppfattas som enahanda och fysiskt krävande. 

Jag och personalen är synnerligen nöjda med de resultat som vi har fått efter 

installation av detta hyllsystem och jag kan utan tvekan rekommendera mina 

branschkollegor att titta närmare på de lösningar som EasyFill erbjuder.” 

 

Information om hyllsystemet EasyFill TurnLoader MD 1250/550: 

Systemet ersätter de hyllor som normalt sitter i en kyldisk och är förhållandevis 

okomplicerat att installera då ingen påverkan görs av kyldisken. En topp- och bottendel 

hängs in i kylen och mellan dessa sätts den roterande delen med hyllorna. Det fungerar 

genom att hela hyllsektionen roteras i samband med påfyllning av varor. Hyllorna kan 

justeras steglöst i höjd och kan således anpassas efter vilka varor som placeras på 

hyllorna. Hyllorna i sig är ”självfrontande” & kan justeras i lutning mellan 0, 4, 8, 12 

grader för att passa olika typer av varor med mer eller mindre bra glid. Skulle 

produkterna inte glida av sig själva finns rullbanor (placeras bara där de verkligen 

behövs) samt fjäderbelastad pusher som tillbehör. 

Fronten på hyllorna är helt rak men hörnen på baksidan av hyllorna är skurna för att de 

ska kunna roteras. En nackdel är att man förlorar hyllyta pga detta, å andra sidan kan 

hela den tillgängliga hyllytan fyllas på vid varje påfyllningstillfälle och trots att vi driver 

en butik med hög omsättning på varorna har inte denna minskade hyllyta varit ett 

problem i verkligheten. 

Se film nedan som visar funktionen: 

https://youtu.be/SaP46SBeD6g 

 

 

 

Bernt Welander 

ICA Maxi Barkarbystaden 

https://youtu.be/SaP46SBeD6g

