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Abstract 
This study has been assigned by Bengt Hellman who works at the logistic department 
at IKEA Torsvik just outside of Jönköping. The task has been to develop a new 
picking strategy for the Oversize area in the CDC-Warehouse. The reason why IKEA 
wants a new strategy is because they want to minimize the route length for the 
forklifts when collecting the orders. 
 
By evaluating the current strategies on other areas in the CDC-storehouse, study 
literature within this subject and look at restrictions for the storing of goods, we have 
analyzed how the Oversize area works today. We compared the gathered information, 
to how it should be done according to the literature to be able to work out a new 
functional strategy. 
 
Today, IKEA does not have a working strategy for the oversize area because of lack 
of time and because all the power has been put on other areas were sales rates are 
currently higher. This have led to lack of organisation at the Oversize area and items 
are just put were there is space without first analysing were it should be placed. 
 
The strategy that we have worked out and introduced to IKEA builds on easiness of 
understanding the layout, the employees shall know why an item is placed where it is. 
We have also analyzed which items that are frequently ordered with each other. We 
have put weight on trying to keep those items as close as we can to minimize the route 
length for the forklifts. To help IKEA with reorganizations in the future we have made 
it as easy as we could to move high- and low frequently items around and also 
introducing new articles in the storehouse, this by the reason that sales rate can change 
drastically when a new sales campaign is initiated by IKEA.  
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Sammanfattning  
Detta examensarbete är utfört på önskemål av Bengt Hellman som arbetar på 
logistikavdelningen på IKEA Torsvik utanför Jönköping. Arbetet har gått ut på att ta 
fram ett nytt förslag på hur de skall placera sina artiklar på plocknivå (vad IKEA 
kallar för mappning) inne på Oversize avdelningen på IKEA:s CDC-lager. 
Anledningen till detta är att IKEA vill minska sina körsträckor för plockarna inne på 
lagret och därmed öka effektiviteten. 
 
Genom att studera befintliga mappningsstrategier som redan finns på övriga 
avdelningar på CDC-lagret, litteraturstudier och titta på vilka begränsningar som finns 
inne på lagret så har vi analyserat nuläget mot teori för att sedan kunna ta fram en ny 
strategi för hur en fungerande mappning skulle kunna se ut. 
 
I dag så finns det inte någon väl utarbetat strategi för mappningen på Oversize 
avdelningen, detta på grund av att andra avdelningar prioriterats på grund av att de 
säljer mycket mer i dagsläget. Detta har även medfört att den huvudsakliga 
uppdelning som fanns tidigare på Oversize avdelningen med affärsområden har fått 
stå åt sidan på grund av tidsbrist och artiklar har placerats in där det finns plats istället 
för att analysera var de kan placeras bäst. 
 
Det nya förslaget som vi presenterar för IKEA bygger på att det skall vara enkelt att 
förstå layouten, plockarna skall veta varför en artikel finns där den finns. Vi har även 
tagit stor hänsyn till vad som säljs med vad och försökt placera dessa artiklar i 
närheten av varandra för att på så sätt minska körsträckorna. Vi har även haft i åtanke 
att det skall vara enkelt att placera om hög och lågfrekventa artiklar samt nyheter inne 
på lagret då försäljningsvolym påverkas väldigt mycket utav olika kampanjer som 
IKEA har. 
 
  

 

Nyckelord 
IKEA:s CDC-lager Torsvik, mappning, körsträckor, plockning, lager, artikelplacering
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Förord 
Under den gångna tiden för vårt examensarbete på IKEA:s CDC-lager på Torsvik har 
vi träffat en mängd intressanta människor. Alla har varit mycket trevliga och 
hjälpsamma och gett oss alla förutsättningar för att skapa ett bra resultat. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Bengt Hellman som varit vår handledare på IKEA. Han 
har hjälpt oss med att komma i kontakt med de kunskaper som vi har behövt för att 
lösa de svårigheter vi ställts inför.  
 
Vi vill även tacka Rickard Eriksson på Flow-avdelningen som vi har haft mest kontakt 
med när det gäller själva mappningen och alla de frågor som det berör. Han har 
verkligen ställt upp och gett oss den information som vi har behövt och hade han inte 
den från början har han inte tvekat på att ta reda på den åt oss.   
 
Sen vill vi även tacka alla övriga som hjälpt oss ute på Torsvik, IT-avdelningen, 
övriga på Flow-avdelningen som varit involverade och personal på plocket som lät 
oss följa med på plockrundor för att vi skulle få en bättre helhetsbild. 
 
Sist men inte minst så vill vi tacka Joakim Wikner som varit vår handledare på skolan. 
Det har känts väldigt bra att ha honom som handledare då vi har fått väldigt 
konstruktiv kritik till det vi gjort så vi vet vad vi kan ändra på och göra bättre. Han har 
även hjälpt oss med tips om litteratur som vi hade stora problem med att hitta till en 
början. 
 



Innehållsförteckning 

4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................... 6 

1.1 VAL AV FÖRETAG OCH ÄMNE .................................................................................................6 
1.2 FÖRETAGSBAKGRUND ............................................................................................................6 
1.3 IKEA:S VERKSAMHET PÅ TORSVIK ........................................................................................6 
1.4 BAKGRUND TILL PROJEKT......................................................................................................7 
1.5 SYFTE OCH MÅL .....................................................................................................................8 
1.6 AVGRÄNSNINGAR...................................................................................................................8 
1.7 DISPOSITION...........................................................................................................................8 

2 Metod ......................................................................................... 9 

3 Nulägesbeskrivning................................................................. 11 

3.1 LAGERLAYOUT.....................................................................................................................11 
3.2 ORGANISATION ....................................................................................................................12 
3.3 TRUCKAR .............................................................................................................................13 
3.4 HANTERINGSMATERIAL........................................................................................................14 
3.5 INLAGRING...........................................................................................................................14 
3.6 PLOCKNING ..........................................................................................................................15 
3.7 MAPPNING............................................................................................................................15 

3.7.1 Bakgrund ........................................................................................................................15 
3.7.2 Beskrivning av Sovrumsavdelningen ..............................................................................16 
3.7.3 Beskrivning av Office-avdelningen.................................................................................17 

4 Teori......................................................................................... 18 

4.1 DISTRIBUTION ......................................................................................................................18 
4.1.1 Materialadministration...................................................................................................18 
4.1.2 Distributionsaktiviteter ...................................................................................................18 
4.1.3 Fysisk distribution ..........................................................................................................19 

4.2 LAGER..................................................................................................................................19 
4.2.1 Varför existerar lager? ...................................................................................................19 
4.2.2 Vilka delar består ett lager av? ......................................................................................20 
4.2.3 Aktiviteter på ett lager ....................................................................................................20 
4.2.4 Lagerdimensionering......................................................................................................21 
4.2.5 Kostnader vid lagerföring...............................................................................................21 
4.2.6 Vanliga nyckeltal vid lagerhantering..............................................................................22 
4.2.7 Lagerrelaterade definitioner...........................................................................................23 

4.3 PLACERING AV ARTIKLAR (MAPPNING)................................................................................24 
4.4 LAGRINGS- OCH HANTERINGSEFFEKTIVITET.........................................................................25 
4.5 SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING ...................................................................................................26 
4.6 ERFARENHETSEFFEKTER ......................................................................................................27 
4.7 ERGONOMISKA ASPEKTER ....................................................................................................27 

4.7.1 Ergonomi, miljö och säkerhet. ........................................................................................27 
4.7.2 Att sätta ett pris på ergonomin .......................................................................................28 
4.7.3 Plockning och ergonomi .................................................................................................28 

5 Analys....................................................................................... 30 

6 Rekommendationer och slutsatser....................................... 32 

6.1 VÅRA REKOMMENDATIONER................................................................................................32 
6.2 RIKTLINJER FÖR OFFICE OCH SOVRUM.................................................................................32 

6.2.1 Sovrum............................................................................................................................32 



Innehållsförteckning 

5 

6.2.2 Office ..............................................................................................................................34 
6.3 INTEGRERING AV PLOCKTORGET ..........................................................................................35 
6.4 UTPLACERING AV HANTERINGSMATERIAL ...........................................................................36 
6.5 TEMPORÄRA PLOCKPLATSER................................................................................................36 

7 Avslutande diskussion............................................................. 38 

7.1 DISKUSSION .........................................................................................................................38 
7.2 FORTSATT FÖRBÄTTRINGSARBETE .......................................................................................39 
7.3 RAPPORTENS RELIABILITET..................................................................................................40 

8 Referenser................................................................................ 41 

8.1 LITTERATUR.........................................................................................................................41 
8.2 ÖVRIGA REFERENSER ...........................................................................................................41 

9 Bilagor ...................................................................................... 42 

Figurförteckning 
FIGUR 1 - METODBESKRIVNING .......................................................................................................10 
FIGUR 2 – LAYOUT AV CDC-LAGRET............................................................................................11 
FIGUR 3 - ORGANISATIONSKARTA....................................................................................................12 
FIGUR 4 - PLOCKTRUCK ....................................................................................................................13 
FIGUR 5 - SKJUTSTATIVTRUCK .........................................................................................................13 
FIGUR 6 – MOTVIKTSTRUCK .............................................................................................................13 
FIGUR 7 - LAGRINGS- HANTERINGSKOSTNAD ...............................................................................26 
FIGUR 8 - ARBETSMILJÖFAKTORER ................................................................................................28 
FIGURE 9 - KRAFTMOMENT ..............................................................................................................29 
FIGUR 10 - SOVRUMSLAYOUT ...........................................................................................................33 
FIGUR 11 - OFFICELAYOUT...............................................................................................................34 
FIGUR 12 - PLOCKTORGETS PLACERING........................................................................................36 

 

  

 

 



Inledning 

6 

1 Inledning 
I inledningen presenteras varför vi valde just IKEA som företag att utföra vårt 
examensarbete på. Vi presenterar även IKEA lite kort och hur deras verksamhet på 
Torsvik ser ut. 
 

1.1 Val av företag och ämne 
Båda författarna till denna c-uppsats är anställda av IKEA i någon form. Alexander 
Hansson jobbar på IKEA A6 och Andreas Petersson på IKEA Torsvik. Eftersom båda 
har mycket positiva och goda intryck av IKEA som företag så valde vi att försöka få 
göra vårt examensarbete inom företaget. 
 
Genom Andreas chef så kom vi i kontakt med Bengt Hellman som arbetar på 
Logistikavdelningen på Torsvik. Han berättade om IKEA:s nuvarande strategi för 
godsplacering (så kallad mappning) inne på CDC-lagret och beskrev vidare att det 
kändes som om dem kört fast och inte visste riktigt hur de skulle gå vidare. Bengt 
Hellman ville involvera oss i detta projekt och vi tyckte det lät mycket intressent. Dels 
låter det som en spännande utmaning och dels så passar vår utbildning mycket bra då 
det innefattar ämnet logistik nästan helt och hållet. 
 

1.2 Företagsbakgrund 
IKEA grundades av Ingvar Kamprad. År 1943, när Ingvar var 17 år, fick han en gåva 
av sin far för att kunna fullfölja sina studier. Gåvan, som var en cykel användes till att 
etablera den egna affärsverksamheten. Namnet IKEA kommer från hans initialer 
(I.K.) och den första bokstaven i Elmtaryd respektive Agunnaryd, bondgården och 
byn där han växte upp. 1955 så börjar IKEA att designa sina egna möbler, vilket 
innebar att de kom på idén med platta paket, just denna idé gjorde att IKEA:s 
verksamhet ökade drastiskt. 
 
Från allra första början så skedde all försäljning via postorder, ända tills det första 
varuhuset öppnade 1953 i Älmhult. 1965 så öppnar varuhuset i Kungens Kurva i 
Stockholm, i och med öppningen av detta varuhus och att självbetjäningen 
introducerades, så hade en viktig del av konceptet för IKEA påbörjats. 
 
Det är IKEA of Sweden i Älmhult som utvecklar ett gemensamt sortiment för alla 
IKEA-varuhus i världen, det sortimentet består av cirka 9500 artiklar. IKEA 
koncernen har totalt 223 varuhus i 24 länder med 104 000 anställda. Det finns 26 
distributionscentraler i 16 länder som ansvarar för flödet till IKEA varuhusen 
(februari 2007). 
 

1.3 IKEA:s verksamhet på Torsvik 
IKEA startade sin verksamhet ute på Torsvik i mitten på 80-talet och drevs då av Dila. 
Då fanns hela lagerverksamheten i en byggnad, som används än idag och kallas för 
HUS 3. 1987 så tog Mercentile (idag Maersk Logistik) över verksamheten. I starten så 
servades endast varuhus och detta kom inte att ändras förrän 1995 då IKEA flyttade 
sin kundorderhantering från Sävsjö till Torsvik. I detta skede fanns ca 90 personer 
anställda. När de började med direkta kundorder så plockades orderna ihop på 



Inledning 

7 

storpallar och skickades ut till mindre hubbar runt om i Sverige. Där sorterades godset 
om igen och gick ut till hushållen. I slutet på 90-talet så började man diskutera om att 
expandera sina lokaler på Torsviks området och 2001 stod det nya DC-lagret 
(Distribution Center) klart och bara halvåret senare så var även CDC (Customer 
Distribution Center) byggt. 
 
CDC-lagret kom i fullt bruk 2002. Lagret består av ett kranlager och ett 
konventionellt lager. I starten så var CDC ett pilotprojekt av IKEA. Det var då ca 250 
anställda inne på CDC och man anlitade ett konsultföretag, AGI Plan, för att få fram 
ett målvärde på hur mycket som skulle plockas per anställd i timmen. AGI Plan kom 
fram till att 60 orderrader i timmen skulle kunna uppnås. Men det visade sig att man 
endast plockade 16 per timme. Det är här som det visar sig att placeringen av godset 
spelar en mycket stor roll, det vill säga mappningen. I början placerades allt gods 
beroende av plockfrekvens. Men detta innebar mycket långa körsträckor och det tog 
väldigt lång tid att plocka färdigt en order. Det plockades inte heller kompletta order 
utan plockaren körde sina plockade pallar till en allokeringsyta. Sedan var det 
lastningsansvariga som plockade i ordning pallarna för lastning. Nu började ansvariga 
titta på möjligheter att förbättra detta och bland det första som gjordes var att sortera 
gods efter släktskap, serier och färger. Dessutom så plockades nu allt färdigt direkt för 
lastning. Detta innebar en ökning till 22 orderrader per timme. Denna ökning kom till 
på bara ett år. Den 1 april 2006 så tog IKEA över hela Torsvikslagret i sin egen drift i 
ett led för att försöka öka lönsamheten. Tackvare olika mindre förändringar inne på 
lagret nås idag ett snitt på 24 order rader per timme. Totalt så ser IKEA en ökning i 
snitt på 20 % per år när det gäller antalet order rader. Idag har man 260 personer 
anställda på CDC-lagret. 
 

1.4 Bakgrund till Projekt 
Då omsättningen och säljtrycket på IKEA:s försäljning direkt hem till kund ökar hela 
tiden, så ökar också trycket på CDC-lagret. Den största produktgruppen på CDC-
lagret är kök, som står för nästan 75 % av alla kundorder. IKEA har därför valt att 
placera näst intill alla köksartiklar i automatkranlagret(AS/RS) och i dess närmsta 
omgivning för att uppnå en så optimal plockrunda som möjligt. Detta har upptagit 
mycket tid och energi eftersom fokusering legat på kök, just eftersom det är en så pass 
stor produktgrupp.  
 
Eftersom mycket energi och tid har riktats på att utforma mappningsstrategin för 
AS/RS så har Oversize avdelningen, kommit lite i skymundan, mycket på grund av att 
det är en mindre del av alla kundorder. Men eftersom både sortimentet och antalet 
kundorder ökar för sovrum och office så finns det ett behov av utveckling på denna 
avdelning. 
 
Vi har blivit tilldelade att titta på möjligheten att kunna optimera plockrundorna på 
Oversize avdelningen. Här finns de produkter i kökssortimenten som är för stora för 
att kunna hanteras i AS/RS, men även produkter till områdena sovrum och office. Det 
finns en tydlig tendens att sortimentet på avdelningarna office och sovrum kommer att 
öka och därmed behovet för att skapa en effektiv produktmappning. 
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1.5 Syfte och mål 
Den här rapporten behandlar framförallt mappningsstrategier på CDC-lagrets 
oversize-avdelning. I dagsläget så finns ingen strukturerad strategi för detta och på 
önskemål från IKEA:s sida så skall vi hjälpa dem att ta fram förslag på en sådan.  
 
Målet är att ta fram ett nytt förslag på hur mappningen kan struktureras då IKEA vill 
ha nya tankar på hur det kan göras. Mappningen ska utformas så att körsträckan inne 
på lagret minimeras eftersom man anser att det finns mest tid att tjäna i det avseendet 
beroende på att det med den idag använda tekniken inte går att öka takten på själva 
plockmomentet i någon större utsträckning.  
Vi har utarbetat fyra huvudmål som vi arbetat efter: 

• Skapa tydliga riktlinjer för artikelplacering på oversize avdelningen 
• Integrera plocktorget 
• Ta fram temporära plockplatser 
• Ytterligare utplacering av hanteringsmaterial 

 

1.6 Avgränsningar 
Denna rapport är fokuserad på att minimera körsträckorna på Oversize avdelningen. 
Vi lägger ej alltför stor vikt i rapporten på mellanlagring av gods. Vi behandlar inte 
heller AS/RS-lagret i rapporten, förutom de artiklar som tillhör artikelgrupperna office 
samt sovrum som redan ligger utplacerade på AS/RS. 
 
Dessutom så har vi tagit hänsyn till att den nuvarande lagerutformningen inte är 
föränderlig. Det innebär att vi har arbetat efter den nuvarande storleken på lagret och 
att pallställagen inte går att flytta. 
   

1.7 Disposition 
Rapportens huvuddelar är inledning, metod, nulägesbeskrivning, teoretisk bakgrund, 
analys, rekommendationer och slutsats samt en avslutande diskussion. Syftet med vår 
inledning är att ge läsaren en kort introduktion om vad arbetet behandlar. Här ges en 
beskrivning av arbetets omfattning, val av ämne och företagsbeskrivning med mera. 
Därefter kommer avsnittet nulägesbeskrivning. I detta avsnitt beskriver vi hur 
situationen ser ut idag på IKEA:s CDC-lager på Torsvik. Här beskrivs även problem 
och hinder som finns i verksamheten idag.  
 
Ett metodavsnitt följer därefter och där beskriver vi vilka arbetssätt som vi har använt 
oss av för att skapa denna rapport. Därpå följer vår teoretiska bakgrund. Detta avsnitt 
av rapporten ligger även till grund för rapportens analysdel. Här förklaras olika 
begrepp inom lagerföring och materialhantering med hänsyn till teorin. I analysdelen 
jämför vi nulägesbeskrivningen mot teori och försöker peka ut 
förbättringsmöjligheter. 
 
Efter analysavsnittet så följer ett avsnitt med rekommendationer och slutsats där vi 
lägger fram de förbättringsförslag som vi kommer fram till samt att vi motiverar dessa 
förslag. Den sista huvuddelen är en avslutande diskussion om det uppnådda resultatet 
i rapporten.  

 



Metod  

9 

2 Metod 
I metodavsnittet så redogör vi för vilka metoder och arbetssätt som vi använt för att 
sammanställa detta examensarbete. Vi presenterar även en figur där vår arbetsgång 
för arbetet kan följas. 

Det vi valt att basera vårt examensarbete på är att genom diskussioner med anställda 
personer på IKEA:s CDC lager få en klar bild över hur den dagliga verksamheten 
drivs i nuläget. Vi har också genom upprepade besök på berörda avdelningar 
observerat vilka problem som kan uppstå och skapat oss en större förståelse. 
 
Intervjun är ett viktigt redskap inom informationsinsamling. Skillnaden på en 
forskningsintervju och en vanlig mediaintervju som du kan läsa i tidningen är att en 
forskningsintervju inte behöver vara sammanhängande på samma sätt. Syftet med den 
här typen av intervju är att få ut information som senare ska kunna bearbetas och 
analyseras. Därför menar Jacobsen (1993) att det ställs andra krav på den, t.ex. behövs 
olika former av förberedelser och noggrann efterbearbetning. 
 
Det finns olika typer av forskningsintervjuer, som fungerar olika bra utifrån olika 
situationer.  

- Den informella forskningsintervjun 
- Den styrda eller strukturerade forskningsintervjun 
- Den standardiserade forskningsintervjun 

 
Den informella forskningsintervjun som vi har valt att använda för att samla data och 
information om CDC-lagret bygger på att man samtalar fritt. Detta tillvägagångssätt 
brukar kallas deltagande observation. Tyvärr är den här metoden även mycket 
tidskrävande och svårbearbetad. 
 
För att verifiera den information som vi fått fram av de möten och diskussioner som 
genomförts, har vi sammanställt den för att sedan kontrollera med uppgiftslämnare att 
informationen uppfattats korrekt. 
 
För att skaffa oss en djup förståelse av hur arbetet på IKEA:s CDC-lager bedrevs så 
genomförde vi en praktisk observation. Vi åkte med två plocktrucksförare en halv dag 
för att tydligt se och lära oss hur de olika arbetsmomenten utfördes. Detta gav oss inte 
bara en djupare kunskap om hur arbetet genomfördes utan även ett utmärkt tillfälle att 
med egna ögon tydligt se olika problem och situationer där förbättringsåtgärder skulle 
kunna sättas in. 
 
Grundläggande teoristudier har även gjorts för att stärka våra åtgärdsförslag med en 
stark teoretisk bakgrund. Vi har även använt en del av IKEA:s databaser och då 
särskilt två stycken, Business Object och Warehouse Manager (se bilaga 1 och 2) för 
att se samband mellan olika artiklar och därmed kunna skapa en bra 
mappningsstrategi. Business Object är en databas som vi främst har använt för att se 
släktskapet mellan olika artiklar, med släktskap så menas ett samband mellan olika 
artiklar som visar hur många gånger de förekommer på samma order tillsammans. 
Även frekvensen på olika artiklar har kontrollerats med hjälp av Business Object, 
frekvensen är en viktig parameter i mappning på grund av att det visar hur vanligt 
förekommande artikeln är. Detta var ett mycket viktigt verktyg för oss då just 
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släktskapet och frekvensen hos en artikel är viktiga parametrar att ta hänsyn till för att 
uppnå en fungerande mappningsstrategi.  Warehouse Manager är en databas som vi 
främst använde för att få reda på en artikels specifika mått och hur stor plats det 
upptog för lagring. Warehouse Manager användes även i stora drag för att lokalisera 
vart artiklar var placerade i den nuvarande lagerlayouten. Denna databas var viktig för 
oss när vi skulle utforma och planera vårt mappningsförslag. Med hjälp av Warehouse 
Manager så fick vi fram korrekt storlek på artikeln i fråga och kunde utifrån det göra 
korrekta beräkningar om hur mycket lagringsyta denna artikel skulle uppta.  
 
För att strukturera upp vårt arbete och för att hela tiden veta vad vi skall göra har vi 
valt att dela upp arbetet i sex olika steg som går att se i bilden nedan (se Figur 1). 
Genom att göra den här indelningen har vi lätt kunnat sätta upp delmål för vårt arbete 
och hela tiden till den grad som det gått försökt slutföra ett av stegen innan vi gick 
vidare till nästa steg i arbetet. 
 
 

  
 

 

Figur 1 - Metodbeskrivning 
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3 Nulägesbeskrivning 
Här beskrivs hur arbetet på CDC-lagret ser ut idag, både organisatoriskt och de 
aktiviteter som äger rum. Tyngdpunkten ligger på mappningsarbetet på Oversize-
avdelningen. 

3.1 Lagerlayout 
CDC - lagret är indelat i olika delar, anledningen till detta är för att urskilja de 
funktioner och aktiviteter som finns på CDC - lagret. De olika indelningarna är (se 
även Figur 2): 
 

 
Figur 2 – Layout av CDC-lagret 

 
ML är en förkortning för Mini-Load. Här lagerförs alla små artiklar som anses vara 
onödiga att lagra i AS/RS, detta beroende på att de anses ta för stor plats i där. Varje 
artikel i automatkranlagret lagerförs nämligen på europapall eller ikeapall medan 
godset i Mini-Load sorteras om och lagras i mindre plastbackar. Principen för arbetet 
fungerar likadant som i AS/RS. 
 
AS/RS är automatkranlagret där framförallt köksartiklar finns lagrat. Det sköts 
nästintill helt automatiskt vad gäller både inlagring och påfyllnad till plockplats. Det 
finns 16 kranar och varje kran matar gods till båda sidor om den, alltså sköter en kran 
två rader. Totalt finns 32 rader på AS/RS varav kök upptar 23 rader. Resterande rader 
upptas av bland annat sovrum, vardagsrum och badrum. 
 
OS står för oversize. Den här avdelningen rymmer de artiklar som inte får plats i 
AS/RS beroende på storleken av artikeln. Här finns även sängar som har egna 
bestämmelser för hur de får lagerföras beroende på brandklassning. Även 
officeartiklar, en stor del av sovrumssortimentet samt golv finns på OS avdelningen 
(se även bilaga 3). Det här lagret skiljer sig från ML och AS/RS i den bemärkelsen att 
det sköts som ett konventionellt lager där inlagring och påfyllnad av plockplatser 
sköts av skjutstativtruckar. 
 
PT är CDC:s nya plocktorg som man har installerat för att underlätta plockningen av 
tunga och otympliga artiklar. Detta är något som IKEA inte bara tror underlättar 
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ergonomiskt, utan även kommer att spara in mycket tid på. På plocktorget används 
vakuumdrivna lyftanordningar, eftersom vissa paket kan väga upp emot 50 kg så 
underlättar dessa lyftaranordningar plockningen mycket. 
 
SOFA avdelningen lagerför och hanterar sofforna på CDC. Många utav dessa soffor är 
specialbeställda och går utanför IKEA:s normalsystem. På soffavdelningen finns även 
en del lister och annat dylikt som kan vara ömtåligt och därför bör plockas sist i en 
runda. 
 
Goods In är avdelningen för ankommande gods. Här lossas alla lastbärare som 
ankommer, här sköts även säkring av gods för vidare mellanlagring. 
 
Goods Out är slutstationen på CDC lagret. Här ställs de färdigplockade orderna av för 
plastning och körs sedan vidare till lastningsporten.   
 

3.2 Organisation 
Organisationen på CDC-lagret illustreras i Figur 3. Organisationsschemat i texten 
följer enbart Flow-avdelningen på grund av att det är den avdelning vi arbetat med. 
Idag så arbetar driftspersonalen, det vill säga in-, ut-, och plockningspersonalen i 
tvåskift. Dagen börjar vid kl. 05.30 och slutar vid kl. 23.00. De arbetstider som 
används idag är kl. 05.30-14.00 och kl. 14.00-23.00. Flow-avdelningen arbetar aktivt 
med att koordinera CDC-lagret. För att arbetet skall fungera så effektivt som möjligt 
så arbetar även Flow-avdelningen i tvåskift. På varje skift finns personal med 
överlappande arbetsuppgifter för att inte något skall stanna upp i den dagliga driften. I 
dess arbetsuppgifter ingår bland annat mappning, det innebär att det finns minst en på 
varje skift som har ansvar för att mappningen fungerar.  

 

Figur 3 - Organisationskarta 
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3.3 Truckar 
Det finns ett antal av olika truckar som används för olika ändamål idag. På IKEA 
Torsvik CDC-lager så används plocktruckar, skjutstativstruckar och motviktstruckar. 
 
Plocktruck – Används för orderplockning. Är en låg truck som används av plockarna 
inne på lagret. Trucken går att köra både fram och baklänges och är utrustad med en 
dator dit plockordern skickas. De plocktruckar som används på CDC-lagret är av den 
typ som enbart kan plocka på golvnivå, det vill säga att det inte går att höja trucken 
för plockning på en högre plockhöjd än golvnivå, vilket inte behövs då det endast 
finns plockplatser på golvnivå vid CDC-lagret.(se Figur 4) 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 - Plocktruck 

 
Skjutstativtruck – Truck som är perfekt för att använda vid pallställagelager. Denna 
trucktyp används för att föra in godset till mellanlagringen i det konventionella lagret. 
Den är ergonomiskt anpassad med en tilt funktion på hytten för att föraren inte skall 
behöva vrida nacken och axlar i allt för obekväma och påfrestande lägen. Den 
används även för påfyllnad till plockyta. (se Figur 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 - Skjutstativtruck 

Motviktstruck - Truck som används för transporter av t.ex. tompallar och annat 
lastningsmaterial. Motviktstrucken används även för lossning och lastning av de olika 
lastbärarna. (se Figur 6)  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 – Motviktstruck 
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3.4 Hanteringsmaterial  
 
Europa-pall är en standardiserad lastpall i trä. Denna typ av pall är framtagen genom 
samarbete inom internationella järnvägsunionen och ett flertal europeiska länder 
däribland Sverige använder denna palltyp som standard vid lastningar av gods. 
Palltypen först och främst avsedda för transporter på järnväg men även 
landsvägstransporterna med lastbil utgår från denna standard. Storleken är vald för att 
rymmas i en lastbil med bredd 2,5-2,6 m, eller en järnvägsvagn. Måtten på en Europa-
pall är 1200 mm*800 mm* 144 mm. Alla pallställage på IKEA:s CDC-lager på 
Torsvik är anpassade för att kunna hantera europa-pall. 
 
Ikeapall är en pallsort som IKEA använder internt. Det är en träpall i samma slag 
som europapallen men med Ikeapallen så kan man hantera och lasta längre gods på 
pallen på grund av den är längre än en europapall. Storleken är 2100 mm* 800mm* 
114 mm. Det är bara en del pallställage på IKEA:s CDC-lager på Torsvik som är 
utformade för att kunna hantera Ikeapall. Detta på grund av att volymen av gods som 
kommer på europapall är mycket större än volymen som kommer på Ikeapall. 
 
Stål-pall används till plockning av order. IKEA använder sig av två olika storlekar för 
att få så hög fyllnadsgrad i lastbärarna som möjligt. Det är en kort och lång variant, 
den korta stål-pallen har måtten 1200mm*850mm*200mm och den långa har måtten 
1900mm*800mm*20mm. Man får maximalt lasta 500 kg på dessa stål-pallar. Till 
dessa stål-pallar så använder man även pallsidor. Dessa sidor används för att inte 
godset skall trilla av åt sidan. Mängden pallsidor som man använder beror på hur hög 
pallen med plockade artiklar blir.  
 

3.5 Inlagring 
IKEA:s lagerverksamhet består av två stora delar, den första är lager och distribution 
mot varuhus. Denna verksamhet går under namnet DC (Distribution Central). Den 
andra är CDC (Customer Distribution Central), och den är för lager och distribution 
mot kundorder. DC verksamheten består av tre lager i Sverige, ett i Älmhult och två 
på Torsvik. CDC består endast av ett lager och det är beläget på Torsvik. IKEA 
använder sig av många olika leverantörer och det mesta godset till Norden och norra 
Europa går via dessa lager genom antingen lastbilstransport, tåg eller så kallade 
kombitransporter. På grund av att IKEA använder sig av många olika leverantörer, 
ofta även för samma artikel så kommer artiklarna olika lastat. Detta innebär att 
inlagringen försvåras på grund av att säkring av pallen blir nödvändig ibland. Detta på 
grund av att den ska anpassas efter kranlagret. 
 
När godset anländer till Torsvik så ankomstregistreras det i godsmottagningen och 
informationen skickas via datorkommunikation över till lagret. Här stäms allt av så att 
godskvantiteten är den bestämda, stämmer det inte görs en över-/underleverans. När 
godset lastats av transporten ställs det på en avlastningsyta, varpå godset antingen går 
in i automatlagret eller in i det konventionella lagret med hjälp av en skjutstativtruck 
för mellanlagring. Mellanlagringen sker från nivå två och uppåt på pallställagen på 
grund av att nivå ett är avsatt för endast plockning.  
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3.6 Plockning 
När en plockrunda inleds så startar det med att plockaren får upp en orderlista på sin 
terminaldator på trucken. Här ser plockaren alla artiklar som ska plockas för denna 
specifika order. En erfaren plockare går igenom orderlistan och ser direkt hur man 
skall bygga pallen. I orderlistan som plockaren får på sin terminaldator så ser han eller 
hon bredd på artikeln, längd på artikeln, plockplats och hur många enheter av artikeln 
du skall plocka. Denna genomgång av listan görs för att vissa artiklar har en 
dimension som inte passar för att lägga dem rakt ner på pallen. Dessa artiklar måste 
helt enkelt ställas på högkant. Genomgången av listan görs även på grund av att det 
finns en viktgräns för varje pall, detta medför att ibland krävs det plockning på två 
eller fler pallar. Detta måste noteras av plockaren i början för att slippa stapla om 
pallen i ett senare skede, men även för att slippa onödigt långa körsträckor. För en mer 
oerfaren plockare är det lite svårare, detta beroende på att orderlistan står i den 
plockordning hur artiklarna finns belägna på lagret oberoende på storlek. Detta gör att 
orderlistan inte kan följas rakt av i vissa skeden. 
  
När plockaren väl har kollat av sin orderlista så hämtas rätt palltyp och sidopaneler 
som uppskattas krävas för ordern, detta görs vid någon av de två 
plastningsmaskinerna. Den ena finns vid Goods-out och den andra finns inne på 
Oversize avdelningen. Sedan börjar själva plockrundan, på CDC-lagret använder man 
sig endast av lågplockning. Detta innebär att plockningen sker på golvnivån på 
pallställagen. Om det skulle vara så att plockaren tömmer en plockplats så registreras 
detta i datorsystemet och en signal skickas antingen till automatkranarna eller till 
skjutstativstruckarna som fyller på plockplatserna. En ny pall tas då från 
mellanlagringen och fyller den nu tomma plockplatsen. Nackdelen med 
automatkranen är att när den får in en signal att en plockplats är tom så har den redan 
ett antal andra påfyllningar eller inlastningar som ligger före i systemordningen, detta 
kan leda till långa kötider för plockaren. Fördelen med det konventionella lagret är att 
man kan be operatörerna av skjutstativtruckarna att prioritera en specifik påfyllnad av 
en plats så att plockaren slipper en allt för lång kötid.  
 
När plockaren har plockat hela sin orderlista kör han eller hon till någon av de två 
plastningsstationerna som finns på lagret. Där lämnas pallen av och en etikett skrivs ut 
och fästs på pallen. Denna etikett visar mottagare till godset, vem som plockat pallen 
och kollinummer. Pallen plastas in av personal på plastningsstationen och placeras 
därefter på en lastyta för att senare lastas på en lastbärare för vidare transport till 
slutkund.  
 

3.7 Mappning 

3.7.1 Bakgrund 

Mappning är alltså godsplaceringen på lagret. Idag använder sig IKEA av en 
uppdelning inom affärsområden för att dela upp den stora artikelfloran. De 
affärsområden som används är Kök, Vardagsrum, Badrum, Office och Sovrum. Inom 
varje affärsområde finns en stor mängd artiklar i olika artikelserier. Varför man har 
delat upp artiklarna i affärsområden är för att lättare se olika samband mellan 
specifika artikelnummer, i fortsättningen benämner vi detta enbart som artikel, t.ex. en 
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sängstomme levereras mer frekvent med en madrass än med en köksstol. Genom att 
ha denna uppdelning blir det lättare att lagerföra de olika artiklarna i närhet till de 
artiklar som dem ofta levereras med. 
 
Mappningen har den senaste tiden nästan enbart koncentrerats till AS/RS. Detta på 
grund av att kökssortimentet expanderat väldigt mycket sedan CDC startade. Från 
början trodde IKEA att kök och office skulle sälja lika mycket, men detta visade sig 
vara fel och idag uppgår kökssortimentet till ca 70 % av utgående order. Man använde 
en del olika metoder för mappning beroende på vilken produktgrupp som skall 
mappas. Genom att titta på de olika artikelserier som finns, har en fungerande 
mappningsstrategi tagits fram och implementerats på ett mycket tillfredsställande sätt 
på köksavdelningen. Detta medan de övriga områden har hamnat lite i skymundan.  
 
På Oversize avdelningen så använder sig IKEA idag av att dela upp mappningen 
enbart i olika affärsoråden. De har inte gjort någon djupare mappning för att hitta 
sambanden mellan olika artiklar då det ansetts vara så pass lite tid att vinna här.  Att 
inte lägga någon större fokus på Oversize avdelningen har tyvärr inneburit att det inte 
heller går att följa den ursprungliga affärsområdes mappningen. Då sortimentet har 
ökat i en takt där man inte lyckats frigöra tillräckligt med pallplatser för att kunna 
lagerföra allting enligt sina affärsområden. Detta har inneburit att sovrumsartiklar har 
hamnat på office-avdelningen och därmed fungerar inte mappningen så optimalt som 
IKEA skulle vilja.  Det finns dessutom en mängd olika begränsningar och lagar som 
måste tas hänsyn till. En stor begränsning är antalet plockplatser för artiklar på 
ikeapall. Det finns många artiklar som lagerförs på Ikeapall som skulle vara bra att 
lagerföra bredvid varandra där den möjligheten utesluts på grund av platsbrist. En 
annan begränsning är sängbottnar som kräver att pallställagen är byggda med balk på 
varannan bottennivå av säkerhetsskäl. Men då går inte sängbottnarna in där och kan 
därför bara lagerföras direkt på golvet. Detta gör att det blir tre pallplatser med 
sängbottnar och nästa tre med någon annan typ av gods istället för att kunna lagerföra 
allt bredvid varandra. Dessutom är många sängbottnar förpackade på det viset att det 
inte går att placera tre olika typer bredvid varandra utan bara två beroende på måtten i 
pallställagen och på måtten av sängbottenförpackningarna. För att säkerställa att det 
alltid finns gods så använder sig IKEA av flera leverantörer till samma artikel. Det 
innebär även att dessa artiklar med mer än en leverantör kräver mer än en plockplats. 
Den uppdelning görs för att kunna följa upp om det skulle vara fel på godset och på så 
sätt enkelt kunna kolla om det enbart var den artikeln eller om hela pallen som godset 
var fel på. Om man skulle blanda leverantörerna på samma pall så blir det mycket 
svårare att följa upp då arbetsbördan ökar drastiskt med sorteringsarbete. Det finns 
även en ytterligare anledning till varför IKEA använder sig av mer än en leverantör 
till artiklarna, det är för att leverantören inte alltid har kapacitet att tillverka den 
mängd som IKEA efterfrågar, samt om någon leverantör skulle få leveransproblem. 
IKEA arbetar idag med att försöka minska sina leverantörer så det inte skall finnas 
många leverantörer till varje artikel utan maximalt 2-3 stycken till de mest 
högfrekventa. 
 

3.7.2 Beskrivning av Sovrumsavdelningen 

På sovrumsavdelningen så finns idag en mycket stor spridning av artiklarna. 
Sovrumsavdelningen består bland annat av artiklar så som sängstommar, resårbottnar, 
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bäddmadrasser och garderober. En del högfrekventa sängstommar finns i AS/RS 
lagret vilket innebär långa körsträckor för att plocka sängbottnar och madrasser som 
enbart lagerförs i Oversize. Istället så lagerförs byråar och andra artiklar som ingår i 
samma serie i närheten. Trots att de inte levereras tillsammans lika ofta som t.ex. 
madrasser. Det finns många liknande exempel på detta där det är svårt att se 
anledningen till placeringen av artiklarna. I affärsområdet sovrum så ingår inte bara 
sängar utan en annan stor del är garderober. De är mycket svåra att lagerföra då det är 
en så pass stor skillnad i storlek på förpackningar. En del ryms inte ens på stora 
ikeapall utan sticker ut även från dem vilket innebär att de inte får plats i AS/RS lagret 
utan lagerförs på Ikea-pallställagen i Oversize medan resterande lagerförs mestadels i 
AS/RS med vissa undantag som också finns i Oversize. Det finns många olika 
storlekar av sängbottnar och madrasser. Detta gör tillsammans med att man använder 
sig av olika leverantörer till samma artikel att det krävs väldigt många plockplatser på 
oversize avdelningen som enbart går till just dessa artiklar. De olika storlekar som 
finns är: 
 

Bredd 80 90 90 105 120 140 160 180 
Längd 200 200 210 200 200 200 200 200 

 
Det finns dessutom flera olika modeller av varje storlek, i snitt finns det ca sex olika 
bottnar och lika många madrasser av varje storlek, det blir då väldigt tydligt att det 
handlar om många pallplatser då det gäller speciella regler för hur dessa får lagras 
som tas upp senare i detta kapitel. 
 

3.7.3 Beskrivning av Office-avdelningen 

På Office-avdelningen ingår en stor grupp olika artiklar. Bland annat ingår olika typer 
av arbetsbord, skrivbord, datorbord, olika typer av stolar och olika 
förvaringsmöjligheter. Det ligger lagrat lite här och där utan struktur inne på Oversize 
idag med vissa artiklar i AS/RS. Precis som när det gäller sovrum så finns det ingen 
egentlig tanke mellan vad som ligger lagrat i AS/RS och på Oversize. När det gäller 
förvaringsmöblerna så finns det framförallt två olika serier varav den ena, IVAR är i 
obehandlat trä och inte är emballerad.  
 
Detta innebär att när en artikel IVAR plockas så måste den förpackas vid en 
emballeringsstation som finns belägen i änden på en ställagegång.  När det gäller 
arbetsbordsskivor så finns det två stora serier, VIKA och GALANT. Dessa två finns i 
många olika former och träslag för att nå varje kunds behov. Men detta innebär många 
plockplatser och på grund av de många stora skivorna som kräver lagring på Ikeapall 
så blir även dessa svårplacerade då samband blir svåra att tillgodose. Då andra ligger 
på europapall. Och på grund av den brist på plockplatser på ikeapall så går det inte att 
låta europapall stå på Ikea-pallplatser.   
 
Att hålla mappningen till affärsområden är något IKEA önskar fortsätta med även i 
framtiden och något vi skall ta i hänsyn till våra förslag. 
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4 Teori 
I detta avsnitt presenterar vi den teori som vi har använt oss av till vår analys och 
vårt nya mappningsförslag. Vi har försökt att presentera teorin i den ordning som den 
dyker upp i analysen. 

4.1 Distribution 
Distribution är ledet mellan tillverkare och återförsäljare, hur den färdiga produkten 
når sin slutkund. Distribution finns i många olika former och här presenteras olika 
moment som tas upp i IKEA:s distributionskedja. 

4.1.1 Materialadministration 

Materialadministration brukar ofta populärt anges omfatta de aktiviteter som har att 
göra med att erhålla rätt vara eller service vid rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt 
kvantitet till den lägsta möjliga kostnaden. Storhagen (1987) menar att man brukar 
referera till materialadministration dels som en möjlighet att sänka kostnader, dels 
som en möjlighet att frigöra kapital och dels som ett led i marknadsorienteringen, det 
vill säga som en möjlighet att till exempel genom lämpligare leveransservice bidra till 
ökade intäkter för företaget.  

4.1.2 Distributionsaktiviteter 

Fysisk distribution består av två huvudaktiviteter; den administrativa delen och den 
fysiska delen. De administrativa aktiviteterna innefattar planering, genomförande, 
övervakning och kontroll utav de pågående fysiska aktiviteterna. De administrativa 
aktiviteterna är ofta knutna till andra funktioner i företaget, speciellt marknadsföring, 
produktion och ekonomi. Persson och Virum (1996) skriver att de viktigaste 
administrativa aktiviteterna är följande: 
 

• Överföring, mottagning och behandling av order 
• Prognostisering av efterfrågan  
• Lagerstyrning  
• Utveckling och genomförande av driftsrutiner 
• Långsiktig planering av system och driftsupplägg  
• Fakturering och andra frågor beträffande betalningar 
• Kontroll av produktivitet, leveranskvalitet, kostnader och effektivitet. 

 
De fysiska aktiviteterna kan variera från fall till fall, men omfattar vanligtvis: 
 

• Lagring på en eller flera nivåer 
• Mottagning, hantering och plockning från lager 
• Paketering och emballering 
• Transport och terminalbehandling  
• Behandling av returflöden 
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Det finns viktiga relationer mellan alla aktiviteter. Snabb och problemfri 
informationsspridning är därför en viktig förutsättning för att distributionssystemet 
skall ge den service som kan förväntas. 
 

4.1.3 Fysisk distribution  

Uttrycket fysisk distribution kommer ursprungligen från USA (physical distribution 
eller physical distribution management) där det har olika betydelser. De mest 
vidspridda definitionerna täcker alla fysiska och administrativa aktiviteter inklusive 
planering, genomförande och kontroll från producent till förbrukare menar Persson 
och Virum (1996). Definitionen är relativt lik den som används för logistik eller 
materialadministrationen. Författarna skriver kort och gott att fysisk distribution är 
den del av logistikverksamheten som behandlar förflyttning, lagring och 
orderbehandling av ett företags utgående varuflöde.  
I Skandinavien är det vanligt förekommande att fysisk distribution upplevs som 
planering, genomförande och kontroll av de fysiska och administrativa 
materialadministrationsaktiviteter som börjar med ordermottagning och som slutar när 
kunden har tagit emot och betalat godset. Vidare skriver Persson och Virum (1996) att 
distribution betraktas vanligtvis från ett varulevererande företags synvinkel. Kunden 
kan vara ett produktionsföretag som använder varorna som komponenter i en 
produktionsprocess. Det som ett företag betraktar som färdigvaror ses i ett helt annat 
företag som komponenter till produkter eller råvaror. Vanligast är dock att man 
förbinder fysisk distribution med varor som köps av den slutgiltiga kunden.  
 

4.2 Lager 

4.2.1 Varför existerar lager? 

Lager finns av en mängd skäl. Det finns minst ett skäl till varje typ av lager. Enligt 
transportforskningskommisionen (1989) finns det bland annat dessa: 
 
Processlager finns för att det som produceras kräver lagring. Lagret är en del av 
tillverkningsprocessen. Exempel kan vara lagrade ostar eller whisky. Artikeln eller 
varan är alltså inte färdig när den kommer till processlagret. Detta innebär att denna 
lagring adderar värde och även att lagringen är en nödvändig del för att skapa en 
färdig produkt.  
 
Säkerhetslager finns hos i stort sett alla lager. Dess funktion kan jämföras med 
reservdunken i bagageutrymmet i en bil; att finnas till hands i nödfall. Säkerhetslager 
är bara en relativt liten buffert, dimensionerad för ett nödläge. Dock är denna lilla 
buffert högst nödvändig för företag vid exempelvis omfattande produktionsstopp eller 
leveransförseningar.  
 
Produktionslager är lager som finns i anslutning till en producent. Produktionslagrets 
uppgift är att ta hand om de produkter som produceras och lagra dessa. 
 
Distributionslager är en samlingsplats, inte nödvändigtvis i närheten av producenten, 
men ofta nära kunder. Till distributionslagret vanligen kommer varor från olika 
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leverantörer, för att kunna skeppas ut till kunder. IKEA:s CDC – lager på Torsvik är 
ett exempel på ett distributionslager.  
 
Utjämningslager finns för att jämna ut säsongsvariationer i till exempel efterfrågan 
eller tillgång på råvaror och arbetskraft. Man jobbar alltså upp en buffert för att 
exempelvis klara av semesterledigheter, men ändå kunna ge kunden samma 
leveransservice. 

4.2.2 Vilka delar består ett lager av? 

Plockzoner, plocktorg, höglager, godsmottagning och gångar är alla exempel på delar 
av ett lager. Det finns givetvis flera, men dessa är de mest vanligt förekommande.  
De olika plockområdena i ett lager kan alla vara av olika karaktär. Hyllplock finns, 
där plockaren åker runt på en plocktruck till respektive hylla för att plocka sina 
artiklar. Vanligt förekommande är att det finns ett plocktorg där de, för tillfället, 
vanligaste artiklarna finns samlade på ett lättåtkomligt vis. Andra lösningar är att ha 
en plockstation, där artikeln kommer till plockaren istället för tvärtom, vilket Lundin 
(1998) beskriver. Exempel på detta är Pater Noster-verk, eller stationer där artiklarna 
kommer till plockaren via ett rullband. Dessa Pater Noster-verk används mest när 
plocket har karaktären av stora artiklar och få artiklar, eftersom de kräver stora 
investeringar och ger ett relativt begränsat utrymme för flexibilitet.  Pater Noster-verk 
ger också en hög artikeltäthet per kvadratmeter.  
 
Ett höglager, ofta med automatkran, är ytterligare ett sätt att förvara artiklar på. Ett 
automatlager är ett lager som på en manuell eller automatisk signal levererar ut en 
lagrad enhet utan mänsklig hjälp. Enligt Lumsden (1998) är ett automatkranlager en 
mycket stor investering för ett företag och kommer inte att löna sig om inte godsflödet 
är större än 100 pallar i timmen. Höglager kallas också ofta för kranlager.  
Konventionella pallställage är trots allt det vanligaste sättet att lagra enhetslaster. En 
enhetslast är artiklar på en lastbärare som hanteras som en enda enhet. Den vanligaste 
typen av enhetslast är europapall. Mellan pallställagen finns gångar avpassade så att 
truckarna kan köra in och ut pallar, men gångarna är inte bredare än vad som behövs. 

4.2.3 Aktiviteter på ett lager 

De aktiviteter som sker på ett lager är väldigt många. Lundin (1998) beskriver det så 
här: Godset som anländer till lagret kommer först till godsmottagningen. Där 
registreras och kontrolleras fraktsedel och gods. När väl godset är registrerat och 
kontrollerat så skall det lagras in. Detta innebär att godset transporteras ut till sin 
designerade plats i lagret. Beroende på mängden av gods och emballaget på godset 
kan det ske som ett transportuppdrag, pallar till ett pallställage, eller så kallad omvänd 
plockrunda, där ett mindre antal artiklar fylls på vid plockplatserna. Väl på sin plats i 
lagret ligger artikeln och väntar på att bli utskickad till kund, som en del av en order. 
När en order kommer till lagret, styckas den allt som oftast upp i orderrader, det vill 
säga enskilda rader på ordern. En orderrad innehåller bland annat antal, 
artikelnummer, kvantitet kvar efter plocket och plockplatsen för artikeln. En lista med 
orderrader skickas till en plockare.  
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4.2.4 Lagerdimensionering 

För att uppnå ett väl fungerande lager måste det dimensioneras rätt. Hur det skall 
dimensioneras upp är mycket beroende på vad som skall lagras. Atlet har tagit fram 
ett schema för hur man skall gå tillväga för att bestämma och värdera ett plocklager. I 
detta schema tas de viktiga parametrar upp som berör den totala utformningen av 
lagret.  
 
Indata är begränsad till plockintensitet, inleveransflöde och lagervolym. Varje 
godsklass behandlas separat, till exempel högfrekvent gods och hyllgods. I 
beräkningsmodellen väljer man själv hanteringssystem, till exempel gemensam plock 
och staplingsgång med möjlighet till omkörning i gången, eller utan 
omkörningsmöjlighet. När detta väl är bestämt kan man få lagrets dimensioner genom 
att man specificerar ställagestorlekar och gångbredder. Utöver detta utrymme avsätts 
plats för andra utrymmen som till exempel ankommande och avgående gods. 
Hanteringskostnaderna styrs av materialflöde och hanteringsutrustning. 
Delsystemkostnad för olika alternativ beräknas i jämförbara tal som kostnad per pall 
eller per order. De olika godskategoriernas kostnader läggs samman och ger hela 
systemets totalkostnad. Sedan utförs en känslighetsanalys, det vill säga variationer i 
indata görs och utvärderas. Frågeställningar som ”Kommer en viss lösning att vara 
den bästa om lönekostnader ökar eller orderingången ändras?” besvaras. Dessa steg 
utförs för alla valda hanteringssystem. Till sist så jämförs slutresultaten och ett beslut 
om lagerdimensionering görs. 
 
En annan metod är att använda sig av simuleringsprogram som till exempel Witness 
eller Automod-, i dessa program finns stora möjligheter till ”vad som händer om…” -
analys. Nackdelen med simulering är att en korrekt modell av verklighetens alla 
scenarion är väldigt svår att skapa. Gemensamt för all lagerdimensionering är att 
kartläggning av materialflöden är av allra största vikt. De modeller man sätter upp är 
just bara modeller. Ju bättre kartläggning, desto bättre överensstämmelse med 
verkligheten. Själva byggnaden skall placeras så att den ger bästa tillgänglighet för 
inkommande och avgående gods. Var byggnaden skall placeras beror på vart 
leveranser skall ske och var de kommer ifrån. Dimensionerna på byggnaden bestäms 
av layouten, men generellt kan sägas, enligt Atlet, att hög byggnad passar vid låg 
omsättningshastighet och låg byggnad passar till en hög omsättningshastighet.  

4.2.5 Kostnader vid lagerföring 

Att ha ett lager kostar pengar. Lagerlokalerna kostar i ränta eller hyra, uppvärmning 
eller nedkylning. Många företag strävar därför naturligtvis mot minskade lager, men 
en viss lagerhållning måste finnas i näst intill alla branscher. De största kostnaderna i 
ett lager är oftast plockkostnader. Ju mer manuellt arbete ett moment innefattar ju 
dyrare brukar det bli. Lundin (1998) skriver att ha en automatiserad och välstyrd 
lagerorganisation blir bara allt mer viktigt, speciellt då gränser öppnas för friare 
handel, och rationaliseringen inom tillverkningsindustrin snart når dit att det ger större 
effekt att rationalisera lagren än att rationalisera tillverkningsprocessen. Ett väl 
fungerande lager blir ett viktigt sätt att stärka positionen för företaget i en 
konkurrenssituation. 
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Kostnaderna i ett lager kan, enligt Atlets materialhanteringsguide, delas upp på dessa 
områden: 

• Byggnad 
• Inredning 
• Hanteringsutrustning 
• Operatörer 
• Administration 
• Kapitalkostnad för varor i lagret 
• Transporter till och från lagret 
 
Enligt Ljungberg (1997) kan kostnader för lager delas upp i lagerhållnings- och 
lagerföringskostnader. Här är då lagerhållningskostnaderna kostnader för själva 
driften av lagret, till exempel operativa kostnader för personal, utrustning och 
lokaler. Till lagerföringskostnader hör kostnader som beror direkt på mängden av 
lagrade varor, rörliga kostnader, till exempel räntor på bundet kapitel i varorna.  
 
Lagerhållningskostnader  Lagerföringskostnader 
Hantering    Försäkring 
Administration    Räntor 
Drift   Svinn 
 
Ljungberg (1997) menar vidare att man måste väga lagerhållningskostnaden mot 
påfyllningssärkostnad, i vilken ingår köp utifrån: 

• Inventering 
• Inköpsarbete 
• Leveransbevakning 
• Transport 
• Varumottagning 
• Varukontroll 
• Fakturakontroll 

4.2.6 Vanliga nyckeltal vid lagerhantering 

Lundin (1998) tar upp ett antal intressanta och viktiga nyckeltal som bör använda vid 
lagerföring för att få en överskådlig bild över hur lagret fungerar. 
 

• Orderrader per mantimme ger ett mått på hur mycket gods lagret hanterar. Det 
är dessutom ett utmärkt mått att använda för att jämföra olika lager, genom att 
antal anställda inte spelar någon roll i detta fall. Man kan jämföra stora och 
små lager rättvist. Det är dock svårt att jämföra olika lager om det är stor 
skillnad på artikeltyperna som man lagerför. 

 
• Plocktider och påfyllnadstider är väldigt intressanta, just därför att en stor del 

av ett lagers kostnader är kostnader för plock och påfyllnad. Påfyllnad kan 
ibland vara omvänt plock. Det som kostar är tiden det tar att utföra en 
plockrunda, och då främst själva sträckan som man kör. Genom studier över 
plocktider kan man få reda på vad som tar tid, och förhoppningsvis åtgärda 
detta. 
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• Plock per operatör kan ibland vara känsligt. Vissa företag känner att detta är 
ett intrång på individen, medan andra tycker att om någon plockar fortare än 
andra så skall han eller hon premieras, och om någon plockar avsevärt mycket 
långsammare så skall orsaken till detta undersökas.  De företag som tillämpar 
någon slags bonus för prestationer har en tendens att tycka att 
operatörsstatistik är viktigt. 

 
• Mest eller minst frekventa artiklar är högintressant för placering av artiklar. 

Mest frekventa skall placeras ut så lättåtkomligt som det går, medan minst 
frekventa artiklar kanske skall tas bort ur sortimentet, eller i alla fall ge bra 
platser på lagret åt mer frekventa artiklar. 

 
• Fyllnadsgrad är intressant när något skall lagras in i lagret. Det ger ett mått på 

hur väl lokalerna utnyttjas av företaget. Det blir även ett bra sätt att avgöra om 
nya lager behöver införas, om det används över en längre period. Givetvis kan 
det användas omvänt också, för att upptäcka lager som inte behövs.  

 
• Plock utförda på beräknad sluttidpunkt är ett sorts kvalitetsmått. Varför blir 

vissa plock försenade? Finns det någon gemensam nämnare mellan plock som 
drar över sluttidpunkten? 

 
• Utnyttjande av maskinpark är ett sätt att se om fler kranar eller truckar behövs 

på lagret. Man kan också se om en viss typ av maskin är stillastående ofta. Då 
kanske man inte behöver dem, eller så kanske man bör öka underhållet av just 
dessa maskiner.   

 

4.2.7 Lagerrelaterade definitioner 

Ett lager är en plats där varor samlas för uttransport. För ett produktionslager gäller 
att den, från tillverkarens synvinkel, färdiga produkten samlas i ett lager. Det skall 
inte förväxlas med förråd, där råvarorna till produkten samlas. För ett 
distributionslager, som IKEA:s lager på Torsvik, gäller att där samlas artiklar, som 
eventuellt packas om, ofta från ett större geografiskt område, som är färdiga att 
distribueras till kund. Till exempel finns det regionslager som betjänar en specifik 
region.  
 
Godsmottagningen är en avdelning på lagret där ankommande gods tas emot, packas 
upp, kontrolleras och registreras. För att spara pengar börjar det bli allt vanligare att 
man får godset förpackat så man slipper att packa om det. Genom att föregående led 
packar kundanpassat kan ett arbetsmomentmoment lyftas bort i nästa led, vilket kan 
spara mycket resurser. Det är mycket mer rationellt att packa ”rätt” från början. När 
materialet kan passera gränser mellan olika system på ett smidigt sätt så talar man om 
så kallade mjuka gränssnitt. För sund materialhantering gäller att tänka enligt ett 
systemtänkande. En åtgärd som är fördyrande för två arbetsmoment kanske ändå 
sänker den totala kostnaden, man måste alltid försöka att se helheten för att få en 
rättvisande bild.  
 
Kötid är den tid som till exempel en operatör, i IKEA:s fall en truckförare, befinner 
sig i kösituation. Den är beroende av lagerlayout och gångdimensioner. Ju smalare 
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gångar det finns på ett lager, desto större är sannolikheten att omkörning eller möte 
blir omöjligt. Det ökar risken för köbildning. Det finns alltså en gräns för hur många 
truckar man kan sätta in i en given lagerlayout, och fortfarande få en ökad 
produktivitet. Ofta är datorsimulering det verktyg som enklast ger svar på hur många 
truckar som kan sättas in med ökad eller bibehållen lönsamhet. Andra faktorer än 
lönsamhet, till exempel minskad arbetsbelastning är skäl för att sätta in fler truckar i 
arbetet. 
 
Zonindelning är att dela upp ett lager i flera zoner. I en zon kan man placera 
högfrekventa artiklar, i en annan kan man placera lågfrekventa. Lumsden (1998) 
menar att man även kan tänka sig att olika marknadssegment har egna zoner i lagret, 
fördelen med detta är att förflyttningstiden per orderrad minskas kraftigt.  
 
Bland inventarierna på ett lager återfinns bland annat ställage, automatkranar och 
bansystem. Ställage kan beskrivas som stora bokhyllor, fast istället för böcker finns 
det pallar med artiklar i dem. Varje enskild plats rymmer en pall, men ibland finns 
möjlighet att stapla flera pallar på varandra. För att flytta en pall åker en truck fram 
och hämtar eller lämnar den. Om ställagen är stora och höga kan man montera 
automatkranar på ställaget. Då hämtas och lämnas pallarna vid ställages gavlar och 
automatkranarna sköter all påfyllnad i ställagen. 
 
Terminalplock fungerar så att plockaren på trucken plockar allt gods efter en viss lista. 
Vid terminalplock så dyker den listan upp på en skärm på trucken. Plockaren behöver 
alltså inte åka och hämta en lista, utan listan skickas direkt till plockarens 
terminalsdator.  
 
 

4.3 Placering av artiklar (Mappning) 
När du skall bestämma placeringen på en artikel finns det ofta ingen generell metod 
för hur det görs bäst. Att titta på olika principer brukar ge den bästa vägledningen till 
den optimala placeringen. Det är också viktigt att hänsyn tas till godsets 
begränsningar. Intressanta principer enligt Lumsden (1998) kan vara: 

• Familjegrupper 
• Likheter 
• Storlek 
• Frekvens 

 
Placeringen av artiklar påverkar åtkomsttiden av artikeln direkt. Genom att till 
exempel frekvenslägga artiklarna, det vill säga placera artiklarna olika långt in i lagret 
så minskas åtkomsttiden för de artiklar som plockas mest. Plockaren får alltså en 
kortare körsträcka för den artikeln. Men det hjälper inte om plockaren har en stor 
order som skall plockas och flera av artiklarna är mindre frekventa, därför måste 
hänsyn tas till fler aspekter. Finns det artikelserier? Är artikeln stor och otymplig? 
Finns det snarliknande artiklar? Alla dessa frågor bör beaktas innan ett beslut tas var 
artikeln skall placeras.  
 
Med familjegrupper menas släktskap mellan artiklarna, ligger de under samma 
artikelserie skall de placeras i närheten av varandra då sannolikheten ökar att de säljs 
ihop.  
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Likheter har en liknande innebörd, beställs artikel A så beställs ofta artikel B eller C 
samtidigt. För att få så kort körsträcka som möjligt bör dessa placeras närma varandra. 
Denna princip kräver dock omfattande statistisk analys hur kunders köpmönster ser 
ut. Undantag av likhetsprincipen bör göras då artiklar är så pass lika varandra att 
misstag vid plockning kan göras om dem ligger bredvid varandra. 
 
Att lagerföra stora och otympliga artiklar kan vara besvärligt. För att få dessa artiklar 
så bra placerade som det går bör de placeras så nära sitt användningsområde eller 
utskeppningen som möjligt.  
 

4.4 Lagrings- och hanteringseffektivitet 
Ett lagers utformning påverkar både hantering och lagring av artiklar. En effektiv 
hantering står ofta i konflikt med lagringen av artiklar. Detta för att en effektiv lagring 
kräver så hög fyllnadsgrad av lagret som möjligt medan en effektiv hantering kräver 
goda förutsättningar för åtkomst av artiklarna, större utrymme. För att få ett så 
optimalt lager som möjligt så blir det ofta en kompromiss mellan dessa två 
effektivitetsmått. Lagringskostnaderna minskar desto högre omsättningen och 
fyllnadsgraden på lagret är, men just dessa parametrar ökar hanteringskostnaderna.  
 
En maximal lagringseffektivitet skulle innebära att man i den ena änden av 
lagerbyggnaden började fristapla alla artiklar och sedan fyllde hela lagret, men detta 
innebär att det blir omöjligt att kunna komma åt vissa artiklar. Men ur en ekonomisk 
synvinkel skulle det i princip ge lägsta kapitalkostnad med avseende på utrustning och 
lagerbyggnad men ge extremt höga driftskostnader. 
 
Att maximera hanteringseffektiviteten optimalt är att placera artiklarna direkt på 
golvet, en och en i ordnad form. Detta skulle innebära en mycket lätt åtkomst av 
artiklarna utan att behöva flytta på något. Visserligen skulle avståndet bli långt men 
varje artikel skulle vara mycket lätt att lokalisera vilket skulle förenkla plockningen 
avsevärt. Det här systemet skulle ge extremt låga driftskostnader men samtidigt skulle 
det ge väldigt höga kapitalkostnader eftersom kapacitetsutnyttjandet av byggnader och 
utrustning skulle vara väldigt låg. 
 
Genom att hitta ett sätt att kompromissa olika fördelar mellan dessa två system så kan 
ett bra system uppnås enligt Lumsden(1998) (se Figur 7)  
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Figur 7 - Lagrings- Hanteringskostnad 

 
 

4.5 System för uppföljning 
När man ändrar i sitt lagersystem är oftast syftet att minska kapitalbindningen eller 
höja servicenivån. För att upprätthålla detta är det viktigt att man följer upp hur 
förändringen verkligen utvecklats. En sådan uppföljning är viktig både för 
motivationen och för att kunna trimma och finjustera lagerstyrningen skriver Axäter 
(1991). 
 
Det finns en del krav som måste ställas på ett uppföljningssystem, bland annat är det 
viktigt att man har klara regler för hur olika saker ska mätas. Detta är inte alltid så lätt 
då det kan vara svårt att definiera vissa mått. Det är mycket bra om den verkliga 
servicenivån som registreras definieras på samma sätt som servicenivån i 
lagersystemet. Om detta görs går det direkt att följa upp hur styrningens intentioner 
följs. 
 
Lagerstyrning omfattar vanligen flera tusen artiklar och det är därför omöjligt att följa 
upp varje artikel för sig, samtidigt blir det en allt för generell uppföljning om du tar 
lagret som helhet. Därför bör du kunna diagnostisera olika problem, det vill säga ta 
reda på för vilka artiklar som styrningen fungerar bra samt för vilka som det inte 
fungerar bra för. Det bästa är om det går att följa upp utvecklingen på en ganska grov 
nivå, men sedan kan dela upp uppföljningen och få den mera detaljerad om så 
erfordras. Det kan vara lämpligt att definiera ett antal artikelgrupper och följa upp 
dessa separat, dessa artikelgrupper bör innehålla likartade artiklar. 
 
”Även om man har ett bra uppföljningssystem kan det vara svårt att få en god 
uppföljning av systemets effektivitet. Mätningarna påverkas nämligen ständigt av 
olika förändringar i förutsättningarna. Sådana förändringar kan bero på 
leverantörsbyten, efterfrågeförändringar, ledtidsförändringar vid 
konjunktursvängningar, etc. Man måste därför hela tiden vara medveten om tänkbara 
mätfel och ta hänsyn till dessa när man tolkar resultatstorheter.” (Axäter 1991) 



Teori 

27 

 

4.6 Erfarenhetseffekter 
Relationen mellan tiden det tar att utföra en uppgift och den ackumulerade 
lärande/erfarenhets grad formulerades först inom flygplanstillverkning på 1930-talet. 
Det hela går ut på att ta reda på hur mycket snabbare det går att göra samma uppgift 
om och om igen. Erfarenhetskurvan visar ju fler upprepningar som görs, desto mindre 
tid tar varje upprepning. Ett exempel i klädindustrin visar att timantalet minskar med 
20 % varje gång som den kumulativa produktionen dubblas. Denna proportion kallas 
för en 80 % erfarenhetskurva. 
 
 När en uppgift utförs för första gången så finns en osäkerhet i vilken ordning som 
något skall göras. Det är inte heller säkert att det blir korrekt och omarbetning kanske 
måste utföras. Andra gången du skall utföra samma uppgift så vet du vilka fallgropar 
som finns och arbetar mer systematiskt för att undvika dem. Tredje gången så 
kommer du på en lösning hur du kan förkorta tiden att utföra uppgiften. Detta visar 
hur du genom upprepning av en uppgift minskar operationstiden genom egna 
erfarenheter. Men det finns givetvis andra fördelar dessutom, bland annat så kan 
kvaliteten öka. 
 
Något som påverkar erfarenhetskurvan negativt är när något ändras, om en detalj 
läggs till i tillverkningsmomentet, om layouten ändras i lagret där du plockar dina 
order menar Slack och Lewis (2001) 
 

4.7 Ergonomiska aspekter 

4.7.1 Ergonomi, miljö och säkerhet. 

Ergonomi, miljö och säkerhet är viktiga områden i den komplexa materialhanteringen. 
Ekonomiska mått som produktivitet, vinst och servicegrad är beroende av en väl 
fungerande arbetsmiljö (se Figur 8)  
 

• Byggnader och lokaler måste vara funktionella och medge ett så störningsfritt 
godsflöde som möjligt. 

• Hanteringssystemet måste tåla ett ökat godsflöde och en ökad arbetsinsats.  
• Godset måste vara hanterbart på ett effektivt och ergonomiskt sätt. 
• Arbetsrutiner och regler måste vara tydliga och anpassade till verksamhetens 

art. 
• Truckförare måste ha utbildning och rätt kompetens. 
• Truckar och andra arbetshjälpmedel måste vara anpassade till 

hanteringsuppgifterna. 
• Truckar måste ha rätt prestanda och erbjuda en bra ergonomi för föraren. 
• Säkerhetskrav måste vara väl tillgodosedda vad gäller all utrustning och alla 

förekommande hanteringsmoment.  
• Den fysiska miljön skall underlätta arbetet. Klimat, buller, ljus och 

brandsäkerhet skall vara tillfredsställande löst.  
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Figur 8 - Arbetsmiljöfaktorer 

Ordning och reda är ett fundamentalt begrepp för att skapa en god arbetsmiljö och 
som samtidigt kan höja effektiviteten. Truckförarens erfarenhet och kompetens är 
också i högsta grad avgörande för effektiviteten. En van truckförare kan vara dubbelt 
så effektiv som en orutinerad förare.  

4.7.2 Att sätta ett pris på ergonomin 

Ergonomiförbättrande insatser inom materialhanteringen kan prissättas, inte bara som 
en investering utan också som produktivitetsvinst. Just därför är det viktigt att 
analysera hur effektivt truckparken kan utnyttjas i en lagermiljö. Oordning med 
felplacerade pallar, otillräckliga hanteringsytor och hinder i körvägar sänker 
verkningsgraden.  
 
Truckförarens förmåga spelar en stor roll. Skillnaden i effektivitet mellan en utbildad, 
snabb truckförare och en mindre erfaren förare kan vara 100 %, vilket naturligtvis 
påverkar produktiviteten. Tre områden påverkar tiden för hanteringen: 
 

• Toppfart – en erfaren förare kan utnyttja truckens hela prestanda. 
• Kurvtagning och positionering kan ge stora tidsskillnader. 
• Ta last och sätta av last kan ge stora tidsskillnader. 

 

4.7.3 Plockning och ergonomi 

Artikelplockning är ett manuellt arbete och kan effektiviseras genom 
ergonomiinsatser. Skillnaden i kraftmoment att plocka gods inom 40 cm räckvidd mot 
100 cm räckvidd kan vara det dubbla eller mer (se Figure 9). 
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Figure 9 - Kraftmoment 

 Enligt Atlets materialhanteringsguide skall plockdjupet i pallställen alltså vara så kort 
som möjligt för att plockaren skall kunna vara effektiv under ett helt arbetspass. Om 
man plockar från bottennivån från ett ställage, vilket mer eller mindre uteslutande 
görs på IKEA:s CDC-lager kan plockningen underlättas om man höjer pallen 20 cm 
från golvet. Själva förpackningarnas greppvänlighet påverkar också effektiviteten.  
 
Lågplockning som förekommer på IKEA:s CDC-lager är oftast mycket intensiv och 
ställer höga krav på plockarens effektivitet. Truckar för lågplockning måste därför ha 
ett lågt insteg eftersom plockaren ständigt kliver av och på trucken. Styrfunktioner 
skall vara utformade så att körning/manövrering också underlättas så mycket det går. 
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5 Analys 
IKEA:s CDC-lager bedrivs av en enkel anledning: att tillgodose sina kunders behov. 
Det räcker inte med varuhus i dagens samhälle utan idag vill folk kunna sitta hemma 
och beställa varor via Internet istället för att åka flera mil till varuhus. För att denna 
verksamhet skall fungera så krävs en väldigt noggrann logistisk planering. Det är 
många tusen artiklar som skall behandlas och kunderna vill ha sina beställningar så 
snabbt som möjligt. Storhagen (1987) benämner detta som materialadministration. 
Han menar också att man med detta kan sänka sina totala kostnader. För att detta skall 
fungera krävs det ett fungerande system för hur verksamheten skall fungera, och en 
del av detta system är mappningen. 
 
Som konstaterats i nulägesbeskrivningen finns det ingen större struktur för 
mappningen på oversize-avdelningen idag. Detta trots att det finns många metoder att 
använda sig av. Lumsden (1998) tar upp ett antal olika intressanta förslag såsom 
familjegrupper, vilket är mycket intressent då IKEA har många serier av olika sorters 
möbler. Det skulle tillexempel vara önskvärt att kunna placera sängstomme, sängbord 
och byrå av samma serie i närheten av varandra, men det blir mycket svårt då dessa 
artiklar kräver olika lagringsytor då sängstommar oftast lagras på Ikeapall medan de 
övriga lagras på euro-pall.   
 
En annan metod kan vara att titta på likheter mellan artiklar, för att minimera 
körsträckor så vill Lumsden (1998) att artiklar med ett tydligt samband i orderlistor 
skall placeras nära varandra. Detta kräver mycket analys kring kunders köpmönster, 
då det finns stor möjlighet att göra sådana sökningar via IKEA:s olika datorprogram 
så är även detta förslag intressent. Genom att göra en sökning på en artikel så kan man 
få fram antalet som levererats samt vilka andra artiklar som levererats med den 
artikeln och hur många.  
 
Ett problem som Lumsden (1998) tar upp är stora och otympliga artiklar. Dessa kan 
enligt honom vara svårt att placera ut då det finns olika begränsningar i lagret. Därför 
skall dessa placeras ut så nära sitt användningsområde som möjligt. En annan 
parameter som är viktig är frekvensstyrning av artiklar, högfrekventa artiklar skall 
placeras så lättåtkomligt som det går. Men för att denna strategi skall vara möjlig 
menar Lumsden (1998) att det är viktigt att man inte bara tittar på just den artikeln. 
Han menar att hänsyn även skall tas till de artiklar som ofta beställs tillsammans med 
de artiklarna, för att inte vinsten av körsträckan till den första artikeln ska motverkas 
av körsträckan mellan övriga artiklar i plockrundan 
 
Genom att studera hur mappningen såg ut på AS/RS lagret såg vi hur IKEA använt sig 
av artikelgrupps mappning, de har placerat skåpsstommar tillsammans för att sedan 
placera skåpsluckor för sig i en följd för att få liknande körslingor för varje order. Det 
skulle kunna appliceras på oversize också. 
 
Målet med mappningen på alla avdelningar på CDC-lagret är att få så korta 
körsträckor som möjligt. Följdeffekter av att minimera körsträckor blir kortare 
plocktider för varje order, vilket i sin tur kommer att öka antalet plockade order per 
person per dag. Detta ger en valmöjlighet mellan att öka omsättningen på lagret eller 
minska personalen. Vilket skulle öka den totala lönsamheten enligt Ljungberg (1997). 
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För att CDC-lagret skall ha så hög hanteringseffektivitet som möjligt krävs det att 
dimensionen på lagret är anpassat efter den artikelmängd och omsättning som finns på 
lagret. Atlet menar att det finns ett antal olika parametrar som man skall ta hänsyn till. 
Det är viktigt att det finns möjlighet till omkörningar om det finns många 
högfrekventa artiklar för att det inte skall skapas köbildning i gångarna. Skulle 
köbildning inträffa innebär det att den totala plocktiden för en order ökar. Detta i sin 
tur påverkar hanteringseffektiviteten i en negativ riktning och det totala antalet 
plockade artiklar minskar. Samtidigt så tappar man fyllnadsgrad i lagret desto mer yta 
som frigörs för passager för truckar menar Lumsden (1998). Därför är det viktigt att 
en bra balans hittas. Mycket av det gods som lagras idag är av väldigt olika storlekar 
vilket i sin tur innebär olika pallstorlekar. När storleksskillnaden finns är det 
betydelsefullt att pallställagen på lagret är anpassat efter detta. 
 
På oversize avdelningen finns idag två klart uppdelade plockzoner: Office och 
Sovrum. Dessa uppdelningar finns för att enkelt kunna identifiera vart man skall åka 
som plockare och hämta de artiklar som ingår i sin plockorder enligt Lundin(1998).  
 
Att förändra en layout eller flyttning av artiklar på ett lager kommer enligt Slack och 
Lewis (2001) att påverka erfarenhetskurvan negativt, det vill säga att plockarna inte 
kommer att hitta lika lätt inne på lagret. Men detta är bara en tillfällig effekt då en mer 
strukturerad ordning kommer öka inlärningen. Att det finns en lättöverskådlighet 
kommer öka förståelsen för hur lagret ser ut. Genom att plockaren får ett hum om vart 
artiklarna finns belägna på avdelningen kan han eller hon lättare planera sin körslinga. 
Om artiklarna placeras i en ordning som gör att körsträckorna kommer att kännas igen 
vid plockande av liknande artiklar kommer att innebära att erfarenhetskurvan snabbt 
kommer att öka igen. Det medför dessutom att nya medarbetare på CDC-lagret snabbt 
lär sig hur oversize-avdelningen är utformad. 
 
Någon direkt uppföljning på tidigare ommappningar har inte gjorts, personalen har 
enbart litat på sin magkänsla om det har förbättrats. Axäter (1991) menar däremot för 
att man skall kunna upprätthålla förbättringen och kunna vidareutveckla strategin så 
krävs ett system för uppföljning.  Med tanke på den stora artikelmängd som finns på 
CDC-lagret så är det näst intill omöjligt att följa upp varje artikel för sig, men det 
skulle kunna gå att göra en generell uppföljning på olika artikelgrupper eller liknande. 
Detta påpekar även Axäter (1991) då det i så fall skulle vara relativt enkelt att 
diagnostisera olika problem som kan uppstå för att på ett smidigt sätt rätta till dessa. 
Så genom att arbeta fram en tydlig struktur på den nya mappningen så vill vi skapa en 
god förutsättning för IKEA att i sin tur ta fram ett bra system för hur de skall kunna 
följa upp ommappningar i framtiden. 
 
Plocktorget som IKEA precis har installerat på CDC-lagret är mycket bra ur 
ergonomisk synvinkel, genom att se till att plockarna slipper de allra värsta lyften. Det 
är dessutom mycket positivt att de har balk på de flesta plockplatserna då detta höjer 
upp godset lite från marken och minskar sannolikheten att plockaren behöver böja 
ryggen och göra olämpliga lyft enligt Atlets materialhanteringsguide. 
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6 Rekommendationer och slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi de rekommendationer vi har kommit fram till för IKEA:s 
CDC-lager, där vi utgår ifrån den analys som vi utfört. Det här kapitlet avslutas med 
ett stycke där vi ger förslag på hur IKEA kan arbeta vidare själva.  
 

6.1 Våra rekommendationer  
Vi tog fram fyra huvudfrågor som vi ville få svar på, där vi skulle komma med 
rekommendationer för förbättring. Dessa områden var: 
 

• Ge tydliga riktlinjer för hur artiklar skall placeras så optimerat som möjligt på 
affärsområdena Office och Sovrum. 

• Det fanns en önskan om att det relativt nyinstallerade plocktorget skulle 
integreras i verksamheten och i plockrundorna på ett bra sätt. 

• Eftersom det tillkommer en hel del nya artiklar under ett verksamhetsår så 
ville IKEA ha en del temporära plockplatser för artikelnyheter. Detta för att 
kunna se vilka artiklar som är potentiellt högfrekventa respektive lågfrekventa.  

• Det sista vi skulle ge rekommendationer på hur hanteringsmaterial, det vill 
säga stålpallar och sidopaneler till stålpallen, kan utplaceras för att ytterligare 
minska körsträckorna samt underlätta arbetet ergonomiskt.  

 

6.2 Riktlinjer för Office och Sovrum 

6.2.1 Sovrum 

På sovrumsavdelningen har vi valt att skapa en layout som kombinerar 
lättförstålighet, platsutnyttjande och effektivisering. På sovrumsavdelningen hade vi 
ungefär 500 plockplatser att disponera för artiklarna. En parameter som man måste ta 
hänsyn till är att det kan finnas flera olika leverantörer till en artikel, slår man ut det 
till ett medeltal så får man en siffra på 2 leverantörer per artikel som man måste ta 
med i beräkningen av sin layout. När man köper säng finns två alternativ för hur den 
skall utformas, antingen köper man en sängstomme med tillhörande resårbotten och 
eventuell bäddmadrass, eller så väljs enbart en resårbotten med bäddmadrass vilken 
kompletteras med sängben. 
 
Detta har vi tagit hänsyn till i vår layout och tänkta plockrunda börjar med att vi har 
placerat alla sängstommar i alla olika storlekar i de första pallställagen. Att vi placerat 
sängstommar först beror dels på att de ofta kan vara platskrävande på plockpallen och 
kan behöva ställas på högkant, behöver sängstommen ställas på högkant så underlättas 
detta att den plockas först i plockrundan. En annan anledning till att vi placerat 
sängstommar i de första ställagen är att det väldigt ofta förekommer sängstommar i en 
sovrumsorder, därför känns det naturligt att placera dessa främst. Sängstommar tar up 
ca 130 pallplatser och upptar både undre och övre pallställage nummer 122 och undre 
delen av ställage 123. (se Figur 12) 
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Figur 10 - Sovrumslayout 

 
Vidare så skall resårbottnar och bäddmadrasser placeras ut, två produkter som allt 
som oftast går tillsammans i en order. Vår grundtanke är då att placera dessa så nära 
varandra som möjligt. Eftersom det finns en mängd olika storlekar på sängar, allt från 
80 * 200 centimeter upp till 180 * 200 centimeter så finns naturligtvis även många 
olika storlekar på resårbottnar och bäddmadrasser, nämligen bestämt sex olika 
storlekar. De bredaste resårbottnarna är 160 centimeter respektive 140 centimeter 
breda. På grund av dess storlek och beroende på vilken leverantör bottnarna kommer 
ifrån tar de ibland upp mer än en pallplats och kan dessutom inte kombineras 
tillsammans med varandra på grund av att de tar upp för mycket plats. Därför har vi 
valt att placera ut de bredaste resårbottnarna med mindre breda bottnar, så som 
resårbottnar med storleken 120 centimeter på bredden ( se Figur 10).  
 
Bäddmadrasser i samma storlek som resårbottnarna placeras ut på samma ställage, på 
mellanliggande plockplatser. Detta eftersom det finns en del begränsningar och regler 
för hur man får placera ut resårbottnar, man får alltså inte använda alla plockplatser 
till resårbottnar. Bäddmadrasser och resårbottnar är den överlägset största 
produktgruppen på sovrumsavdelningen och tar upp nästan fyra hela pallställage 
vilket innebär cirka 300 plockplatser. Bland resårbottnarna placerar vi även ut 
sängben som enbart går till resårbottnar. Resårbottnar och bäddmadrasser placeras ut i 
de undre pallställagen nummer 120 – 113. 
 
Sängbord är något som finns i serier till de olika sängstommarna som finns. Här finns 
ett tydligt samband att det ofta köps tillsammans med en sängstomme. Vi placerar 
därför sängborden tillsammans med varandra. Vi räknar med att detta tar upp cirka 80 
pallplatser. Vidare finns det en hel del tillbehör till sängar, så som bäddmadrasskydd 
och sänglådor. Sängbord och sängtillbehör placerar vi i de undre pallställagen 
nummer 112 – 110. 
 
Garderober är även det en produktkategori som tillhör sovrumsavdelningen. På en del 
av sovrumsorderna går det även en del garderober. Problemet med garderober är deras 
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platsupptagande, då särskilt på längden. Med tanke på att antalet Ikea-pallplatser, det 
vill säga plockplatser som kan ta pallar som är 210 cm långa, är ganska litet så har vi 
valt att placera ut en hel del garderober i automatkranlagret AS/RS. Enbart de 
garderober som inte får plats i AS/RS placeras ut på Oversize avdelningen. Att flytta 
in de flesta garderoberna till AS/RS lagret är en prioritering vi gör för att kunna få 
plats med alla sängstommar inne på Oversize-avdelningen. Placeringen av garderober 
blir på övre delen av pallställage 124 och 123. Vi har även fått indikationer på att 
vissa av garderobsartiklarna kommer hamna på plocktorget vilket ytterligare ledde till 
att vi ansåg gång 124 och 123 lämpligt för garderober (se Figur 12). 

6.2.2 Office 

Tanken med vårt förslag på Office-avdelningen är precis som på Sovrumsavdelningen 
att det skall vara en lättöverskådlig layout. Det skall inte krävas så mycket av 
plockaren innan han/hon känner sig hemma och vet var de olika artiklarna finns 
belägna.  
 
Till Office har vi valt att tilldela ca 500 pallplatser på Oversize avdelningen. I snitt 
finns det 1,5 leverantör för varje artikel. Det innebär att vissa artiklar kommer 
dubbelmappas. Det är viktigt att dessa inte hamnar precis bredvid varandra då det är 
lätt att plockaren plockar artikeln från fel pall och lagersaldot blir fel i så fall. 
 
För att få en så optimal mappning som möjligt så har vi tittat noga på vilka artiklar 
som går med vad och vilka artiklar som är hög och lågfrekventa. Detta är viktigt ur 
den synvinkeln om det blir ont om plockplatser i en gång, skulle detta inträffa så är 
det de lågfrekventa artiklarna som skall flyttas till en annan lämplig plockplats. 
 
Den strategi vi har valt att arbeta med är att sortera upp artiklarna efter sortiment. Alla 
skrivbord skall placeras bredvid varandra och alla arbetsbordsskivor skall placeras 
bredvid varandra. Detta för att det skall bli enkelt för plockarna att lära sig hitta. 
Artiklarna IVAR har vi valt att låta ligga kvar där de är beroende på att vi tycker att 
de ligger strategiskt bra där, emballage stationen finns i änden av den gången (126-
125)(se Figur 11). 
 

 
Figur 11 - Officelayout 

 
I gång 122-121 så har vi bara ställage 121 tillgängligt för Office artiklar. Det är ett 
Ikea-pallsställage och de artiklar på Office som kräver Ikeapall skall lagras där. Det är 
ett antal arbetsbordsskivor och enstaka skrivbord. Vissa arbetsbordsskivor är så pass 
stora att de tar två lagringsplatser men tackvare att dem inte är så många ryms alla 
Ikeapall här. 
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I nästa gång som är 120-119 så fortsätter vi med arbetsbordsskivor som fyller hela den 
gången tillsammans med tillhörande ramar och ben. I ställage 120 så placeras 
resterande artiklar GALANT med arbetsbordsskivorna längst ner och uppåt medan de 
ben och ramar som får plats placeras högst upp i både ställage 120 och 119. I början 
på gång 119 så placeras gods av artiklar VIKA. 
 
Nästa gång blir 118-117 och här fortsätter vi med artiklar av serien VIKA längst ner i 
båda gångarna. Här placeras resterande arbetsbordsskivorna samt ben i serien. Högst 
upp i gången på båda ställagen så placeras de besöksstolar som finns. 
 
Förvaringsserien EFFEKTIV placeras in i gång 116-115 och de artiklarna kommer 
enligt våra beräkningar uppta hela gången. 
 
I gång 114-113 så vill vi ha kontorsstolar, detta kommer även det att uppta hela 
gången och då får vi inte plats med alla ändå. Utan de resterande kontorsstolarna 
kommer att placeras i ställage 110. 
 
Det som är kvar att placera ut nu är skrivbord, datorbord, hurtsar, skrivbordslampor 
samt olika tillbehör så som papperskorgar och dylikt. Så i gång 112-111 så vill vi ha 
de skriv- och databord som lagras på Europa pall samt skrivbordslampor. Och i 
ställage 110 vill vi ha hurtsar och resterande snurrstolarna som tidigare nämnts samt 
lågfrekventa artiklar som av olika andledningar inte fått plats bland övriga artiklar av 
liknande slag.  
 
Tillbehören såsom papperskorgar och pennställ vill vi placera ut från ställage 121 till 
110 där det finns plats. Detta för att det är en mycket svårbedömd artikelgrupp som 
kan levereras med en mängd olika andra artiklar, därför bör dem placeras så 
lättillgängligt som möjligt för alla andra artiklar. 
 

6.3 Integrering av plocktorget 
På oversize avdelningen har man nyligen installerat ett plocktorg för att underlätta 
plockning av otympligt och tungt gods. Man använder sig av vakuumdriva 
lyftanordningar för att underlätta lyften för plockarna. För närvarande så rymmer 
plocktorget cirka 10 artiklar, men inom en snar framtid så skall detta utvidgas till att 
omfatta cirka 30 artiklar. IKEA hade en önskning om att detta skulle integreras så gott 
det går i plockrundorna. 
 
 Genom att placera garderoberna så pass nära plocktorget som vi har gjort så kan man 
uppnå en relativt nedsatt körsträcka även om man skall hämta artiklar på plocktorget. 
Ett troligt scenario är att man skall hämta sin garderobsstomme som är relativt stor 
och tung på plocktorget, därefter skall man hämta dörrarna vid övre delen av 
pallställage 124 och 123, eftersom vi lagt garderobsartiklarna på oversizeavdelningen 
så nära plocktorget kan vi uppnå en minimerad körsträcka för detta troliga scenario. 
(se Figur 12). Även tyngre och otympliga saker från office-avdelningen som hamnar 
på plocktorget kommer att kunna integreras i en plockrunda på ett bra sätt tack vare 
att office-avdelningen börjar vid övre pallställage 121, det blir även det en kort 
körsträcka för en fortsatt plockrunda. 
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Figur 12 - Plocktorgets placering 

 

6.4 Utplacering av hanteringsmaterial 
Idag så finns sidopaneler enbart vid start och avslutningsstationerna, (vid 
plastningsmaskinerna) Detta innebär att plockaren måste bygga upp hela sin pall 
direkt. Att plocka en tung och otymplig artikel kan då vara mycket svårt. Därför har vi 
som förslag att placera ut stationer för sidopaneler på lagret. Detta skulle underlätta 
arbetet både ergonomiskt samt att det skulle gå snabbare i dessa plockmoment. Ett 
förslag skulle vara att placera en sådan station vid plocktroget (se Figur 12). Där 
plockas många otympliga artiklar, visserligen så har man hjälp av vakuumliftarna men 
plockmomentet där skulle kunna påskyndas en del ändå. Samtidigt så finns närheten 
till Oversize avdelningen om en plockare skulle vilja starta en order utan sidopaneler 
där med. Detta minskar visserligen inte körsträckorna som är vårt huvudmål men 
skulle kunna minska totala plocktiden för vissa order vilket ligger i IKEA:s stora 
intresse. 
 

6.5 Temporära plockplatser 
Temporära plockplatser är ett utmärkt sätt att kunna placera ut nya artiklar i 
lagerlayouten för att se om de är högfrekventa eller lågfrekventa. Detta ville gärna 
IKEA se att vi tog hänsyn till i vår layout. Eftersom vi har utformat lagerlayouten 
efter affärsområdena Office och Sovrum så har vi även integrerat en del temporära 
lagerplatser på dessa områden. Detta för att göra dessa platser så tydliga och 
lättförståliga som möjligt. På officeavdelningen så finns platserna på övre delen av 
pallställage 125 och på sovrumsavdelningen finner man de temporära plockplatserna 
på de undre pallställagen 114 och 113.  
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För att även kunna ta hänsyn till om nya artiklar kommer på Ikeapall så har vi satt ut 
ett antal temporära plockplatser på undre delen av pallställage 124 och 123. Dessa 
temporära plockplatser kommer att vara till stor hjälp för att se om det behövs göras 
några ändringar i artikelplaceringen. Det kan ju mycket väl vara så att den nya artikeln 
blir extremt högfrekvent och så får man ett snabbt kvitto på detta och kan smidigt 
ändra i layouten och byta ut mot en lågfrekvent artikel.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion 
IKEA har en enorm materialhanteringsorganisation och har hela tiden ett ökat flöde. 
Därför var man på IKEA:s CDC-lager tvungen att prioritera de områden där 
tyngdpunken av verksamheten låg, därför hade Oversize avdelningen blivit lämnad 
lite åt sidan. När vi tog oss an problemet med Oversize avdelningen och de mål som 
IKEA satte upp för oss var allting fortfarande väldigt nytt. Dock så kände vi att det 
fanns en enorm utvecklingspotential för Oversize avdelningen och vi kände även ett 
stöd från IKEA att komma med nytänkande och nya idéer.  
 
Genom att vi satte oss in ordentligt i IKEA:s datorsystem för materialhantering och 
genom bra feedback och förklaringar från de anställda på FLOW – avdelningen fick 
vi snabbt en större helhetsbild över vad som skulle behöva göras. Dessutom så 
studerade vi plockarna och åkte även med dem och lärde oss grunderna för 
plockningen, vilket var nyttigt för helhetsintrycket. Vi insåg genom litteraturstudier 
och observation på IKEA:s CDC-lager att det bästa vore att zonindela Oversize 
avdelningen i olika artikelgrupper, i huvudsak två stycken nämligen en huvudzon för 
sovrumsartiklar och en för officeartiklar, vilket de redan nu har som mål men inte 
riktigt följer. Vi hade dessutom ett plocktorg att ta hänsyn till och se till att det 
integrerades så väl som möjligt i vår layout. Det fanns självklara begränsningar att ta 
hänsyn till, vilket bland annat var antalet pallplatser som fanns till förfogande och 
storlek på pallarna. Inte lika självklara parametrar som vi även var tvungna att ta 
hänsyn till var bland annat restriktioner och regler för en viss typ av gods, en annan 
parameter som dök upp var att varje artikel hade mer än en leverantör, vilket innebar 
att vi var tvungna att beräkna fler plockplatser än en per artikel. 
 
De punkter som vi tryckt hårdast på är att det skall finnas en enkelhet och tydlighet i 
layouten, något vi tycker vi lyckats skapa, naturligtvis har vi även jobbat hårt för att 
minska körsträckorna. IKEA:s CDC – lager har en relativt hög personalomsättning 
samt en del inhyrd personal och det är vår förhoppning att den nya layouten skall 
underlätta för nyanställda att snabbare få kunskap och erfarenhet om 
Oversizeavdelningen. Detta leder i ett senare skede till tidsbesparingar i uteblivna 
felkörningar, eftersom kunskapen om avdelningen som krävs kan uppnås på en 
kortare tid.  
 
Vi känner att den färdiga lagerlayouten som presenteras i denna rapport är 
nyskapande och skiljer sig avsevärt från nuvarande layout på IKEA. Det visar sig 
tydligast genom att vi har placerat artiklar som vi har sett ett stort samband mellan i 
närheten av varandra. Det var något som inte fanns i den nuvarande layouten, det 
tydligaste exemplet är sängstommar och sängbottnar. Denna skillnad kommer att göra 
stor skillnad i både körsträckor och förståelsen över hur layouten på oversize-
avdelningen är utformad och det kommer att påverka inlärningstiden positivt. Att 
mappa artiklarna efter artikelgrupp, besökstolar för sig och skrivbord för sig gör att 
överskådligheten blir bättre. Integreringen av plocktorget medför att man kan använda 
ett ergonomiskt arbetssätt utan att en tidsförlust görs på grund av körsträckorna då vi 
försökt att placera de potentiella artiklarna med släktskap i gångarna närmast 
plocktorget. Det är svårt att säga om IKEA kommer att använda vår layout i sin 
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verksamhet. Vi anser att vi skapat förutsättningar för en förändring, om inte exakt 
efter vår modell så anser vi att många riktlinjer användas. Vår förhoppning är att 
IKEA tar åt sig av våra tankar och idéer och känner att det kan vara ett bra alternativ 
till deras nuvarande arbetssätt 
 
 

7.2 Fortsatt förbättringsarbete 
IKEA är ett expansivt företag och det innebär ett större godsflöde genom IKEA:s 
CDC-lager på Torsvik. Det är viktigt att man i det arbetet tar hänsyn till att flödet 
förväntas öka och därmed utformar sina lagerlayouter enligt det. Under vårt arbete 
med examensarbetet har vi även hittat en del saker som IKEA kan jobba vidare med 
själva. 
 

• Ett problem som inte är så utbrett idag men som kan bli mer aktuellt i 
framtiden är att man ibland kan få köra ända borta från Office-avdelningen på 
Oversize till Mini Load för att hämta bland annat handtag (se Figur 2). Detta 
är en lång körsträcka och om det inträffar allt för ofta kommer slösa mycket på 
resurserna. Idag är inte problemet speciellt utbrett men det är viktigt att IKEA 
tittar på detta om det skulle ske en ökning av dessa situationer. En tänkbar 
möjlighet för att lösa det här vore att titta på möjligheten att flytta in de 
berörda artiklarna på Oversize. Detta var inte möjligt i dagsläget, beroende av 
att systemet inte skulle klara av en sådan flytt i dagsläget. 

 
• Vi känner även att man bör ta ett ordentligt tag med att få fram viktiga mättal 

för att kunna styrka att lagerlayouten fungerar som avsett. Extra viktigt är det 
att få fram körsträckorna för olika plock eftersom det är just onödiga 
körsträckor med trucken som är ett stort tidsslöseri. 

 
 
• Ett av de allra viktigaste medlen för att få reda på om en lagerlayout är bra är 

responsen och feedbacken man kan få från dem som jobbar på lagret, det vill 
säga truckföraren. I dagsläget får inte FLOW-avdelningen någon direkt 
feedback från plockarna. Kan man få igång en dialog och en metod att samla 
in åsikter från ”golvet” så är mycket vunnet. Det ger då ett ytterligare sätt att 
kontrollera om sin nuvarande lagerlayout funkar som det skall, eller om vissa 
förbättringar måste göras. 

 
• För att kunna göra sina pallställage ännu mer flexibla och mångsidiga så skulle 

vi vilja föreslå IKEA att titta på möjligheten att göra om fler pallställage från 
euro-pallställage till Ikeapall-ställage. Detta inser vi är en utrymmesfråga men 
om möjlighet finns så kan man skapa en mycket mer flexibel utformning av 
lagerlayouten och också skapa fler möjligheter för en bra och effektiv 
artikelplacering. Anledningen att ett Ikeapall-ställage är mer flexibelt än ett 
euro-pallställage är att man kan få plats med både Ikeapall och euro-pall i 
dessa ställage, medan man begränsar sig till enbart euro-pall när man har ett 
euro-pallställage. 
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7.3 Rapportens reliabilitet 
 
Det finns områden där rapportens reliabilitet inte går att styrka på ett önskvärt sätt. 
Området som tydligast sticker ut är om det skulle ske större förändringar av 
godsflödet på IKEA:s CDC-lager på Torsvik. Lagerlayouten som presenteras i 
rapporten är uppbyggd och baserad på det godsflödet som råder på CDC-lagret idag. 
Layouten innehar inte de marginaler som krävs för att klara av en större volymökning 
av godsflödet, utan de marginaler som finns klarar endast en mindre ökning av 
volymen.  
 
Beräkningen av platsupptagningen för vissa artiklar finns det även osäkerhet kring. 
Detta på grund av att många artiklar har olika många leverantörer. Ibland kan det 
finnas en skillnad mellan de olika leverantörerna hur de placerar godset på pallen. 
Beroende på detta kan samma artikel ibland ta upp olika mycket plats i pallställagen. I 
våra beräkningar kring detta så kan det finnas en del felmarginal, dock är de inte så 
stora så de påverkar lagerlayoutens utformning i stort.  
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 Bilaga 1 Skärmdump av WMS, databehandlingsprogram. 
 
Datorprogram som vi använt oss av mycket för att lokalisera var produkter ligger 
lagrade idag samt information om storlek på produkten. 
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Bilaga 2 Skärmdump av Business Object, hjälpprogram för 
att se släktskap mellan artiklar. 

 
Databas där man enligt konstruerade frågor ser samband mellan olika artiklar. Detta 
för att få en klar bild över olika artiklars frekvens. Detta har vi använt oss mycket av 
för att arbeta fram vårt nya förslag. 
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Bilaga 3 Översiktskarta av Oversize avdelningen 
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