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1 Inledning

 det inledande kapitlet presenteras vår studie och dess bakgrund. Det följs av
en diskussion runt det problem som ska studeras, vilket mynnar ut i en
problemformulering och ett syfte. Vidare berörs studiens avgränsningar,

målgrupp och disposition över kommande kapitel.

1.1 Bakgrund
Den internationella handeln har ökat sedan mitten av 60-talet och ökningen har
varit högre än tillväxten i världens sammanlagda BNP. Efter andra världskrigets
slut ökade också efterfrågan, vilket resulterade i att företag kunde producera till
maximal kapacitet. Denna höga efterfrågan har dock mättats inom många
traditionella branscher1. Till följd av detta har konkurrensklimatet blivit allt hårdare
och det är för många företag inte längre möjligt att skapa lönsamhet enbart genom
att sälja stora volymer. Den hårda konkurrensen om kunderna medför att företag
måste sälja produkter med lägre priser och marginaler. För att bibehålla sin
lönsamhet måste de vidtaga andra åtgärder som att se över sina interna flöden, det
vill säga skapa en mer rationell produktionsprocess.2 Logistiken inom företagen
måste därmed fokuseras. Med logistik avses att rätt material finns på rätt plats vid
rätt tidpunkt. Logistiken påverkar ett företags kostnader på många olika sätt,
exempelvis för frakt, lagerhållning, kontroll och skador.3 Effektivare flöden
möjliggör reducerade ledtider och förbättrad kundservice, vilket i sin tur kan
resultera i minskad kapitalbindning, ökad försäljning och därmed ökad lönsamhet.4

Mänskligheten har under nittonhundratalet mött mer teknisk förändring än
sammanlagt under hela dess existens. Trots det förblir vissa aspekter av
människans natur oförändrade, exempelvis önskan att köpa kundanpassade
produkter. Den kundanpassning vi ser idag skiljer sig emellertid åt från historisk
kundanpassning: konsumenterna vill ha kundanpassade produkter i stora kvantiteter
lika snabbt som de får standardiserade produkter. Detta ställer nya krav på företag;
kundanpassning av stora kvantiteter i kombination med kortare ledtider.5

”Ju mer saker förändras, desto mer förblir de detsamma.”6

                                             
1 Södersten, B. 1996, sid. 50
2 Persson, G. & Virum, H. 1998, sid. 27
3 Aninander, et al. 1998, sid. 58
4 Persson, G. & Virum, H. 1998
5 Ibid.
6 Gooley, T. B. 1998
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Logistiken påverkas i nuläget även av att många företag väljer att anpassa
försäljningskanalen till kundernas önskemål. Postorder är en kanal som använts
under många år. En ny kanal är försäljning via Internet, e-handel. Förväntningarna
på denna försäljningskanal är stora och omsättningen för e-handel uppskattas år
2002 att uppgå till 3200 miljarder kronor världen över, en ökning med
ungefär100% per år.7 Under de senaste tre åren har även svenska företag ändrat
inställning då de flesta företag 1997, till skillnad från idag, hade en försiktig
inställning till Internet8. En nygjord undersökning visar att 56% av svenska
storföretag planerar för e-handelslösningar under kommande två år och att en
tredjedel av de svenska företagen använder sig redan idag av e-handelslösningar9.
Denna planerade kundorderförsäljning kommer leda till förändrade krav på
lagerverksamhet. Det kommer att krävas högre flexibilitet hos de anställda, samt
anpassning av utrustning och lagerytor för att kunna hantera stora mängder
kundorder. Traditionell lagerhållning karakteriseras ofta av en fast kapacitet, vilket
inte är möjligt när belastningen varierar kraftigt mellan olika dagar och perioder.
Lagerarbetet fungerar därmed inte på samma sätt när utleverans sker direkt mot
kundorder som vid aggregerade utleveranser.10

Till följd av minskade marginaler, ökad konkurrens och kundorderförsäljning, har
mycket uppmärksamhet ägnats åt att förbättra lagers produktivitet och effektivitet
genom bättre layout, investering i automatik och implementering av datasystem.
Det finns dock ett element som ofta glöms bort, vilket kan försvaga effekterna av
andra förbättringar, nämligen personalen. Om personalen trivs och mår bra kan de
överträffa kapaciteten i all teknologi, men om de ignoreras kan de orsaka
misslyckande hos dyrbara system.11 Bemanning är därför en fråga av stor
betydelse.

”The human element is what really creates unlimited capability, the technology always
has some limitation”12

1.2 Problemdiskussion
Kundorderstyrning och e-handel kräver alltså förändringar i företags logistik.
Många tillverkare och försäljare är benägna att utnyttja e-handelns globala
räckvidd, men få av dem är medvetna om vad som verkligen krävs av deras

                                             
7 Wallström, M. 1999
8 Ottoson, M. 1999-11-23
9 Ibid.
10 Huppertz, P. 1999
11 The WERCsheet, 1995 July/August
12 Ibid.
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logistik. Att möta kundorder kräver att lagerverksamheten är anpassad till hantering
av lösa artiklar. Med kundorderförsäljning följer också till att konsumenter köper
produkter i mindre kvantiteter än detaljister.13 För att företag ska klara av att svara
på kundernas efterfrågan ställs även stora krav på att distributionscentralen klarar
effektiva och snabba operationer.14 I framtiden måste företagens logistiksystem
klara denna kundhantering och de måste skapa totallösningar, något de i många fall
inte klarar av idag. Problemet är inte oförmåga hos företagen utan att kraven ökar
alltför snabbt.15 Detta väcker intressanta frågor om hur logistiken förändras och vad
det i sin tur kan ge för effekter. Skiljer sig flödet och arbetssättet i kundorderstyrda
lager från traditionella lager? Vilka kundorderspecifika parametrar finns det och
hur påverkar de lagerarbetet?

Logistiken påverkar i sin tur andra faktorer i ett lager såsom lagrets layout och hur
lagret bör bemannas samt organiseras. Verksamheten måste bemannas utifrån den
leveransservice som kunderna lovas. Leveransservicen, en av de intäktsskapande
delarna i logistiken, är av stor betydelse vid kundorderstyrning. En god
leveransservice kan bland annat bidra till kundlojalitet, vilket är viktigt i dagens
hårda konkurrens. När kunderna beställer sina varor via Internet förväntas det att
varorna ska levereras snabbt. Detta leder oss fram till problematik gällande
bemanning. Hur mycket personal kommer en verksamhet med en viss beläggning
att behöva? Kommer det utifrån den givna belastningen räcka med att personalen
arbetar 40 timmar? Även om det, med avseende på lagrets belastning, skulle räcka
kanske inte lagret klarar av att svara på kundernas höga krav på leveransservice om
lagret är i drift 40 timmar i veckan. Detta resonemang kommer naturligtvis delvis
bero på vilken ledtid som det kundorderstyrda lagret ämnar att ha. Om en 40
timmars vecka inte räcker krävs skiftarbete, vilket i så fall måste anpassas till
rådande lagstiftning på området.

Antalet anställda som behövs beror även på hur belastningen är fördelad över tiden.
Jämn belastning medför att arbetsbehovet kan beräknas med relativt hög säkerhet.
En jämn belastning förekommer dock sällan i kundorderstyrda lager, eftersom det
kan vara svårt att förutspå kundernas efterfrågan. När arbetsbelastningen är ojämn
blir det omöjligt att kombinera fast kapacitet och hög utnyttjandegrad. Skillnader i
arbetsbelastning för en kundorderstyrd verksamhet medför många frågetecken som
måste klargöras. Vilken kapacitet bör en verksamhet ha för att kunna vara flexibel
och hålla korta ledtider? Hur ska belastningsvariationer hanteras ur
bemanningssynpunkt?

                                             
13 Huppertz, P. 1999
14 Foster, T.A. 1999
15 Wallström, M. 1999
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Ett annat intressant område är arbetets upplägg. Lagerarbete är relativt monotont
och fysiskt påfrestande. Monotonin kan i viss mån förstärkas när ett lager
automatiseras. Innebär detta att en person inte kan arbeta med samma uppgift hela
tiden och att arbetsrotation därför är nödvändigt? Vilka för- och nackdelar har
arbetsrotation generellt? Finns det någon skillnad mellan traditionella och
kundorderstyrda lager som gör att arbetsrotation är mer eller mindre positivt vid
kundorderstyrning?

Vidare måste ett kundorderstyrt lager organiseras på ett bra sätt. Denna fråga är
ännu viktigare för ett större lager, vilket beror på att arbetsuppgifter, befogenheter
och ansvar måste fördelas mellan medarbetarna. I samband med att arbetet delas
upp, måste även ställning tas till hur verksamheten ska styras och koordineras. Hur
många underordnade är lagom för en chef och vad påverkar detta? Kundorderstyrda
och relativt automatiserade lager förändrar strukturen på och innehållet i arbetet
samt behovet av arbetskraft. En del administrativa uppgifter kan automatiseras och
läggas över på operativ personal. Viss administration kan dock inte läggas på
operativ personal och det är då intressant att utreda vilken administrativ personal
som krävs. När en verksamhet tas i bruk eller förändras måste företaget ta ställning
till hur den ska ledas, vilket inte är helt problemfritt. Det blir viktigt att besvara
frågan om hur många arbetsledare och chefer som kan komma att behövas.

Relativt lite forskning har utförts på hur ett lager bemannas effektivt och vad som
bör beaktas i det initiala skedet. Bemanningsfrågan anser vi bli ännu viktigare för
kundorderstyrda lager, eftersom kraven på effektivitet i flödet blir mycket högre.
Vårt mål är att ge en inblick i detta problemområde och förhoppningsvis ge
inspiration för ytterligare studier.

1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående diskussion har vi utformat några huvudfrågor som vi ämnar
besvara med hjälp av vår undersökning.

•  Vilka krav ställer kundorderstyrning på en lagerverksamhet?
•  Hur bör arbetet i ett kundorderstyrt lager organiseras i avseende på arbetstid och

arbetsdelning?
•  Hur bör verksamhetens organisation utformas och styras?

1.4 Syfte
Vårt syfte är att undersöka vad som karaktäriserar ett kundorderstyrt lager och hur
det bör organiseras och bemannas på ett effektivt sätt.
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I vår studie kommer vi att samarbeta med fallföretaget IKEA. Vi kommer att
studera och ge förslag på lämplig bemanning av ett för IKEA nytt kundorderstyrt
lager.

1.5 Avgränsningar
Vår undersökning inbegriper inte alla typer av produkter eller branscher, utan vi
kommer att studera produkter inom branscherna biltillbehör, livsmedel, möbel och
heminredningsbranschen. Utgångspunkten är att undersöka lager med produkter
som liknar IKEA:s produkter. Gällande livsmedel har vi inte studerat lagerhållning
av färskvaror utan de produkter vi studerat har samma förutsättningar som möbler,
heminredningsprodukter och biltillbehör. Produkterna har vissa karakteristika,
exempelvis med avseende på hållbarhet, hanterbarhet, ömtålighet och
brandfarlighet. Våra resultat är generella utifrån de lager vi studerat, men vid
fallstudier finns aldrig någon garanti för att resultatet är representativt för produkter
med andra förutsättningar eller för alla företag med likartade produkter.

I vår studie fokuserar vi på det företag som driver lagret. Vi kommer att se till de
krav och förutsättningar som leverantörer och kunder ställer på lagerverksamheten.
När det gäller studiens effekter ser vi dock inte till hur andra lager, leverantörer,
samarbete med tredjepartsföretag eller andra delar inom företaget kan tänkas
påverkas. Vi ser till de möjligheter som finns inom det studerade lagret och
avgränsar därmed delvis bort andra intressenter och andra steg i den värdeskapande
kedjan.

Den juridiska lagstiftningen fungerar som ramverk för hur de anställda kommer att
organiseras. Det förslag vi syftar till att lägga fram gällande bemanning och
arbetsupplägg för vår fallstudie på IKEA, måste vara genomförbart utifrån rådande
arbetstidslagstiftning.

1.6 Målgrupp
Målgruppen för denna uppsats är lärare och studenter vid Linköpings universitet.
Tänkta intressenter är även andra personer som hanterar frågor gällande bemanning
och organisation av lager och då främst kundorderstyrda lager. Naturligtvis är
personal inom IKEA en viktig grupp bland dessa personer.

1.7 Disposition
För att ge en inblick i uppsatsens innehåll presenteras på följande sida vår
disposition. Ord märkta med * i uppsatsen förklaras i ordlistan (se uppsatsens slut).
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IKEA:s verksamhet och
problembakgrund presenteras.

Vår syn på vetenskap och
tillvägagångssätt förklaras.

Vi presenterar valda teorier.

I detta avsnitt utvecklas
metodavsnittet med fokus på
hantering av empiri och analys.

DC Syd, LSC, Mercantile, ICA
och ParInova presenteras.

Vi analyserar utifrån referensram
och vår lagerstudie.

Vi presenterar information om
CDC (Customer Distribution
Center).

Analysen av CDC presenteras och
avslutas med sammanfattande
slutsatser.

Rekommendationer ges generellt
och för IKEA. Vi reflekterar över
arbetet och ger förslag på fortsatt
forskning.

3.Vetenskapssyn och metod

4. Referensram

5. Vägen till målet

6. Lagerstudie

7. Generell analys av
kundorderstyrda lager

8. CDC

9. Analys av  CDC

10. Rekommendationer

2. Företagsbeskrivning
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Koncernledning

IKEA Svenska AB

Distribution Centre
(DC)

Distribution Service
North (DS)

2 Företagsbeskrivning

i vill här ge läsaren en inblick i IKEA som har en viktig roll i vårt arbete.
Även bakgrunden till det studerade problemet presenteras.

2.1 IKEA
1943 grundade sjuttonårige Ingvar Kamprad IKEA som står för Ingvar Kamprad,
namnet på gården och orten där han växte upp, Elmtaryd respektive Agunnaryd.
Sedan dess har IKEA expanderat till att vid millennieskiftet inkludera 158 varuhus
i 29 länder.16 Idag sysselsätter IKEA drygt 50 000 medarbetare. Nio år efter
registrering av företaget översteg omsättningen en miljon kronor och uppgick under
verksamhetsåret 98/99 till 66,9 miljarder kronor17. Verksamheten är indelad i
huvudfunktionerna sortiment, inköp, distribution och detaljhandel.18 Distribution är
den del som vi berör.

2.1.1 IKEA Svenska AB
Distributionsfunktionen förser varuhus och lager med varor
och tillhör IKEA Svenska AB i Älmhult. Legalt ägs bolaget
av IKEA AB som i sin tur ägs av Ingka Foundation19.
Formellt ser dock organisationen ut som figuren visar.
IKEA Svenska AB är varuägare och distributör av möbler,
textilier, köksinredning, mattor, golv och köksartiklar.
IKEA är inte börsnoterat då det strider mot företagets
vision att ha kortsiktigt orienterade intressenter. Vi har
studerat DS North som inkluderar Nord-Europa. Här finns
drygt 600 anställda, varav 500 i Älmhult.20

Figur 1 Organisation

2.2 Bakgrund till uppgiften
Från början sålde IKEA kulspetspennor, fröer, med mera. På 50-talet övergick
Ingvar Kamprad till möbelförsäljning. 1951 utgavs den första postorderkatalogen

                                             
16 www.ikea.com/content/about/figures/facts.asp
17 Opubl. material: Möjligheternas tid är inte förbi
18 Opubl. material: IKEA in facts and figures 98/99
19 Market Manager VRV: Aktiva Aktiebolag 1997
20 Olofsson, P. 00-01-31

V
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och än idag bedriver IKEA postorderförsäljning i många länder, trots att
huvudsaklig försäljning går via varuhusen21. 1958 öppnades det första varuhuset i
Älmhult, vilket från början var menat som utställningslokal. Då varuhuset blev en
succé övergick verksamheten till så kallad cash and carry, det vill säga varuhus.
Postorder har funnits med hela tiden, om än i större eller mindre skala. Under 90-
talets början tog postorderverksamheten fart ordentligt och har sedan dess fortsatt
öka med drygt 60% per år.22 Kundorderförsäljning utgör idag 20-25% av IKEA:s
totala omsättning i Sverige, varav postorder utgör 5%23.

IKEA anser att människor idag har behov av alternativa konsumtionsvägar. Många
är stressade och har svårt att hinna till varuhus för att handla. Detta i kombination
med den potential Internet och postorder erbjuder gör att IKEA vill utveckla e-
handel och postorder under temat Home-shopping/Handla hemma. Den första
Handla hemma-katalogen sedan 60-talet släpptes i februari, vilket var ett första steg
i den nya satsningen. IKEA strävar inte efter att föra över kunder från varuhusen,
utan tror att det är helt nya kunder som kommer att använda sig av denna form för
hemmahandel. Den första satsningen görs i Norrland och andra så kallade ”svarta
fläckar”, det vill säga platser som har för stort geografiskt avstånd till ett varuhus.24

Priserna kommer att bli desamma som i varuhusen, men kunden betalar frakten25.

2.2.1 Kundorderdistribution idag och imorgon
DS Nord-Europa försörjer Skandinavien och har idag lager i Torsvik (drivs av
extern part) och i Älmhult. Dagligen utgår 200 långtradare, motsvarande drygt
10 000 m3 möbler och inredningsprodukter från dessa lager26. Leverantörerna
levererar till det lager som ligger geografiskt närmast, vilket innebär att lagren har
olika sortiment. Detta görs för att IKEA ska kunna hålla stora volymer i
inleveranserna. Båda lagren försörjer samtliga varuhus. Den försäljning som sker
via kundorder idag hanteras av lagret i Torsvik och därför har Torsvik fullt
sortiment av produkter som kan köpas via kundorder. Leveransen till kund sker via
10 stycken så kallade LSC-enheter* (Local Service Centre), vilka är
distributionsterminaler där endast omlastning sker. Godset anländer packat på
aggregerad nivå, det vill säga inte per kund utan per region, och bryts sedan ner till
kundnivå för att levereras hem till kunden följande dag. Nio av dessa drivs av
tredjepartföretag som Posten, ASG, med flera.

                                             
21 Opubl. material: IKEA
22 Opubl. material: IKEA
23 Bark, S. 2000-03-22
24 Peter Olofsson, 000131
25 Bark, S. 2000-03-22
26 Opubl. material, Funtastic facts
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I dagsläget erbjuds kunddistribution på drygt hälften av IKEA:s artiklar. När
kundorderförsäljning utökas genom Handla hemma och e-handel kommer
sortimentet breddas. Det huvudsakliga sortimentet i kunddistributionen är idag:

♦  DDS – direkt distribuerade stoppmöbler; soffor, fåtöljer och bänkskivor som
tillverkas efter kundönskemål och därför inte kan hämtas direkt i varuhuset.

♦  Kök; komplexa kök som inte finns i varuhus.
♦  Kontor; möbler avsedda för företag och liknande, vilka endast erbjuds i ett litet

sortiment i varuhusen.

När lagret Torsvik idag får en order kan inte personalen se om godset ska till
varuhus eller kund. Fördelen med systemet är att lagret får god fyllnadsgrad i
utleveranserna och att personalen på LSC inte behöver ”rota” i godset. Om en kund
exempelvis beställt en viss bokhylla behöver personalen inte leta upp en specifik
bokhylla avsedd för den kunden, utan kan ta vilken som helst av den produkten.
Nackdelarna är att systemet är arbetsintensivt och platskrävande, främst på vissa
tider på dygnet. Arbetsintensiteten beror på att alla pallar måste brytas, sorteras och
packas om i LSC. Detta kräver stora ytor just när inleveransen sker, men de timmar
på dygnet då utleverans mot kund sker kan inte LSC-aktören utnyttja personal eller
lokaler för IKEA:s räkning.

1998 initierades NSC* (Next Step Concept) med syftet att se över kostnader och
effektivitet i kundorderdistributionen. Slutsatsen blev att LSC-verksamhet är
kostsamt. Golvyta kostar mycket, inte minst i storstäderna och den tidvisa
personalintensiteten är svår att kombinera med annan verksamhet. Dessutom måste
verksamheten automatiseras då dagens LSC-verksamheter är helt manuella.
Förslaget blev att lägga ner alla LSC och istället bygga ett kundorderstyrt lager,
CDC. Det är bemanningen av detta lager som är föremål för vår fallstudie. En
förstudie gjord av IKEA, visade att Torsvik är den optimala platsen för ett sådant
lager. Golvyta är relativt billigt i området, den geografiska platsen är central i
Norden och nära det existerande lagret. IKEA:s distribution av kundorder idag,
med LSC, och i framtiden, med CDC, visas i nedanstående figur.

Figur 2 Från lager till kund (Källa: Olofsson, P., 000131)
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3 Vetenskapligt synsätt och metod

 detta kapitel klargör vi det vetenskapliga förhållningssätt och den
undersökningsansats vi valt att använda samt vårt genomförande. Vi
presenterar även kritik mot vårt tillvägagångssätt.

3.1 Vår vetenskapssyn
För att kunna undersöka och förklara verkligheten måste vi göra vissa antaganden
om hur den är beskaffad och ser ut. Det finns många skolor om vad kunskap och
vetenskap är och vi kommer ta utgångspunkt i två av dem, hermeneutik och
positivism. Vår vetenskapliga syn kan dock inte definieras som det ena eller det
andra synsättet, utan bär drag av både positivism och hermeneutik.

Forskaren ska enligt positivismen förhålla sig objektivt, logiskt och analytiskt till
forskningsobjektet och inte påverka resultatet med sin personlighet, politiska,
religiösa eller känslomässiga läggning.27 Vår utgångspunkt är att skapa en så
objektiv kunskap som möjligt. I detta arbete har vi försökt skapa objektivitet genom
att tydligt visa när vi lyfter fram våra egna värderingar.28 Genom att öppet
presentera våra värderingar ger vi läsaren möjlighet att skapa sig en egen
uppfattning.29 Vi försöker även att undvika känsloladdade ord för att inte leda
läsarens tankar i en viss riktning.30

Det är däremot svårt att helt rensa en framställning från subjektivitet och
värderingar.31 Enligt vår uppfattning är verkligheten till en del socialt konstruerad,
vilket beror på att den formas av individers subjektiva uppfattningar. Detta leder till
att ett problem eller en företeelse inte kan studeras som något strikt objektivt och
därmed kan inte heller kunskap ses som helt objektiv. Enligt hermeneutiskt synsätt
anses forskaren tolka det denne uppfattar och att sinnesintryck ofta påverkas av
forskarens förförståelse.32 Vi anser därför att vi inte kan bortse från våra kognitiva
strukturer och tolka nya problem helt utan inverkan av tidigare erfarenheter och
kunskaper. Resultatet i uppsatsen kan därför till viss del präglas av subjektiva
bedömningar, men vi har för avsikt att vara objektiva i den mån det är möjligt.

                                             
27 Davidsson, B, & Patel, R. 1994
28 Myrdal, G. 1968
29 Føllesdal et al. 1995
30 Ibid.
31 Arbnor, I. & Bjerke, B. 1977
32 Wiedersheim, P, et al. 1991
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3.1.1 Metodsynsätt
Forskningsområden som skiljer sig åt kräver olika metoder och forskare gör olika
antaganden om hur verkligheten är beskaffad, vilket resulterar i att forskare
använder sig av skilda metodsynsätt33. Det finns tre olika metodsynsätt: det
analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. De baseras på olika
paradigm, det vill säga de skiljer sig bland annat åt vad det gäller
verklighetsuppfattning, vetenskapsuppfattning och vetenskapsideal. 34

Vårt metodsynsätt speglas främst av systemsynsättet. Systemsynsättet ser ett
företag som ett system bestående av olika systemkomponenter med vissa relationer
till varandra och till miljön.35 Systemsynsättet förutsätter att det finns en objektiv
verklighet, som består av delar vars framträdande egenskaper är i synergi. Vår
studie är i stor utsträckning en avbildning av ett företagssystem. Systemet
definierar vi som det kundorderstyrda lagret och innefattar aktiviteterna från
lossning till utlastning av gods. Inom det systemet behandlas eller undersökas i
stort sett allt på något sätt då en effektiv organisationsstruktur är beroende av
material-, styrnings- och planeringssystemet och betraktas som ett samspel mellan
dessa olika delsystem och deras karaktärer.36 Vi eftersträvar möjligheter till vissa
generaliseringar och därmed också möjligheter till att överföra kunskap mellan
olika områden, vilket systemsynsättet underlättar37. Vi önskar bland annat att skapa
kunskap som kan överföras till andra liknande lager eller fall och vi har som mål att
försöka klargöra vilken kunskap som är av en mer allmän karaktär under analys och
slutsats. Kunskapen inom detta synsätt blir individoberoende38, vilket vi anser
stämmer väl överens med delar av vår studie. Vi anser att kunskap om hur ett
lagerflöde ser ut är lätt att förmedla och att kunskapen därför inte är
individspecifik.

Kunskap om mer organisatoriska frågor som kontrollspann och arbetsrotation är
dock inte helt individoberoende. Av den anledningen har vi även använt
aktörssynsättet, där verkligheten inte ses som något objektivt eller oberoende av
människan39. Vi har intervjuat personer om hur de anser att vissa fenomen är, vilket
innebär att svaren naturligtvis till stor del har färgats av respondentens
förförståelse. Vi menar också att vi påverkats av vår förförståelse under studien.

                                             
33 Arbnor, I. & Bjerke, B. 1977, sid 2
34 Persson, G. 1982, sid 73
35 Carlsson, B. 1997 sid 25
36 Persson, G. 1982, sid 79
37 Ibid., sid 80
38 Ibid., sid 73
39 Arbnor, I. & Bjerke, B. 1977, sid 132
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Det analytiska perspektivet har inte använts. Det synsättet ser att verkligheten kan
förklaras som summan av de olika komponenterna och det föreligger inga
synergieffekter. Detta medför att vi inte anser oss använda detta synsätt. 40

3.2 Metod
En forskares arbete består av att relatera verklighet och teori till varandra och hur
det görs är en central fråga. Vetenskaplig forskning och teoriproduktion kan ta sin
utgångspunkt metoderna induktion och deduktion. Deduktion innebär att forskaren
följer bevisandets väg och drar slutsatser om separata företeelser utifrån befintliga
teorier. Vid induktivt arbete följs istället upptäckandets väg. Ett objekt kan då
studeras utan att forskaren har gjort förankringar i vedertagen teori. Istället
formulerar forskaren teorin utifrån den empiri som samlas in.41

Figur 3 Induktiv och deduktiv ansats

Vårt arbete består av både en deduktiv och en induktiv fas. Som grund för vår
forskning vilar teoretiska studier inom undersökt område. Detta innebär att vi
studerat teorier för att hitta ett angreppssätt och förstå det problem undersöks, vilket
är en deduktiv fas. Denna fas genomgicks främst under det initiala skedet av vår
undersökning. Efter teorifördjupning följde en empiriundersökning där vi studerade
verkligheten dels inom vårt fallföretag, men även hos ICA, ParInova och
Mercantile. Denna insamling av empirisk data utfördes för att kunna formulera
teori och granska den ursprungliga teorin, vilket innebär en induktiv fas. Vårt
forskningsarbete bär spår av såväl induktion som deduktion, vilket innebär att vi
använder oss av abduktion. Detta kan ses som ett försök att göra kreativiteten inom
den vetenskapliga världen till föremål för både filosofisk och vetenskaplig analys42.

3.3 Undersökningsansats
Undersökningsansats berör en undersöknings grundläggande tekniska utformning
och kan sägas ha tre dimensioner. Den första innebär att forskaren bestämmer sig
för i vilken utsträckning undersökning och analys ska göras på djupet i enskilda fall
(fallstudie), på bredden vid en viss tidpunkt (tvärsnittsstudier) eller över tiden för

                                             
40 Persson, G. 1982, sid 73
41 Davidsson, B., & Patel, R. 1994
42 Andersen, H. 1994.
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att studera en utveckling (tidserieansats). Vidare ska forskaren välja huruvida
undersökningen ska vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär.43 En tredje
dimension i ansatsen är val av bas för data, det vill säga om undersökningen ska
baseras på redan insamlad data (sekundär) eller genom fältarbete egenhändigt
insamlad data (primär).44

Vår undersökning har karaktären av en fallstudie (CDC), men vi har också
undersökt fem andra lager (varav tre inte drivs av IKEA) för att få en bredare bas.
Vi har dock endast undersökt en företeelse på djupet med stöd av fallföretaget
IKEA. Fallstudier kan ha explorativa drag och syfta till att upptäcka förhållanden
som inte är kända från början, men fallstudier är även vanligt vid deskriptiva
studier och då kan frågeställningarna vara relativt klara från början45. Vår studie är
deskriptiv eller förklarande och frågeställningen var relativt klar från början.

Undersökningen är kvalitativ, det vill säga en undersökning där data samlas in,
analyseras och tolkas men inte meningsfullt kan uttryckas i sifferform.46 Detta
stämmer överens med våra undersökningsresultat. Vi samlar förvisso in kvantitativ
data, men anser att den måste tolkas för att vara meningsfull. Kvantitativa
undersökningar studerar samband mellan uppsättningar av fakta och söker skapa
kvantifierbara och generaliserbara slutsatser genom vetenskapliga tekniker och
mätningar av stora mängder fakta.47

Till grund för detta arbete ligger både sekundär- och primärdata. I början av arbetet
bearbetade vi litteratur och teorier runt vårt problem för att få en inblick i ämnet
och för att få förståelse för det problem vi skulle lösa. Vidare har vi använt
litteratur som bas för att analysera och dra slutsatser av vårt resultat, sekundärdata.
Under vår studie har vi även samlat in empirisk data, vilken är primärdata.

3.4 Validitet och reliabilitet
En vetenskaplig uppsats har många olika krav, men allra viktigast är att
observerade fakta är pålitliga, det vill säga har en hög validitet och reliabilitet.
Validitet kan delas in i inre och yttre validitet. Det som avgör en undersöknings
allmängiltighet är den yttre validiteten och den inre validiteten innebär att
mätmetoden ska bedömas objektivt.48 Vid kvalitativ forskning finns olika strategier

                                             
43 Lekvall, P. & Wahlbin, C. 1993, sid 141
44 Dahmström, K. 1996, sid 51
45 Lekvall, P. & Wahlbin, C. 1993, sid 141
46 Eneroth, B. 1994
47 Bell, J. 1995
48 Merriam, S.B. 1994, sid 177-183
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för att säkerställa inre validitet.49 Vi har använt oss av deltagarkontroll, vilket
innebär att de som gett oss information har fått ta del av resultatet för att se om det
stämmer. Vi har även använt horisontell granskning och kritik, vilket innebär att
handledare från fallföretaget och universitetet samt kurskamrater kontinuerligt fått
ge synpunkter på studiens resultat. Slutligen ökas validiteten genom att klargöra
skevheter. Forskaren uttrycker sina utgångspunkter, underliggande antaganden,
teoretiska perspektiv och världsbild. Denna syn har vi redogjort för i 3.1.1.

Yttre validitet innebär att resultat är tillämpliga i andra situationer än den
undersökta50. Vårt syfte med denna uppsats är inte att göra generaliseringar i
allmänhet, men vi har dock ämnat göra vissa generaliseringar av de resultat som
inte är specifikt kopplade till fallföretaget och som har en mer allmän karaktär. Den
yttre validiteten anser vi har förstärkts av att vi gjort en lagerstudie innan vi
analyserar CDC.

Reliabilitet berör i vilken utsträckning en annan forskare skulle kunna få samma
resultat om undersökningen upprepades. Det är svårt att få exakt samma resultat,
eftersom forskarens egna värderingar kan påverka resultatet (se 3.1). Reliabilitet är
dock något som bör eftersträvas. För att skapa reliabilitet har vi försökt att inte
styra undersökningens resultat, utan försökt att vara objektiva (se 3.1). Genom att i
kommande avsnitt förklara vårt arbetssätt samt på vilket sätt vi samlat teorier och
empiri försöker vi ytterligare möjliggöra att studien ska kunna upprepas.

3.5 Praktiskt tillvägagångssätt
I detta avsnitt ges en beskrivning av hur studien har genomförts. Tanken är att vem
som helst ska kunna anamma vårt tillvägagångssätt och genomföra en likartad
undersökning med samma eller liknande resultat, det vill säga att skapa reliabilitet
(3.4). Tillvägagångssättet för hantering av empiri och analys presenteras i kapitel 5.

Till en början diskuterade vi området ingående med IKEA. Det gjorde vi dels för
att kunna forma oss en bild av vad som efterfrågades och dels för att få en bättre
inblick i lagerstyrning, då med fokus på kundorderstyrning. Detta skedde främst via
e-post, telefonsamtal samt två dagars besök i Älmhult.

3.5.1 Informationssökning
Nästa steg var att samla in teori om ämnet för att förstå problemet. Vi sökte även
fakta om IKEA för att få inblick i företaget. Informationen fann vi främst via
sökmotorerna vid universitetets bibliotek, Internet samt via handledare vid

                                             
49 Merriam, S.B. 1994, sid 177
50 Ibid, sid. 183



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

15

Linköpings universitet och IKEA. Syftet var att använda materialet som
utgångspunkt för frågor inför intervjuer och tolkning av empiri. Vi insåg i ett tidigt
stadium att bemanning av lager inte varit föremål för hög grad av forskning. Därför
har vi valt att genomföra intervjuer och studier av andra lager för att därigenom
samla in information och bygga upp en egen referensram baserad på verkligheten.

3.5.2 Datainsamling
Först satte vi oss in i bemanningsfrågor genom att tala med anställda på
personalavdelningen i Älmhult samt bearbeta bemanningslitteratur. Därefter
fokuserade vi på lagerverksamhet och studerade parallellt material runt IKEA:s
CDC. Vi har samlat data genom dokumentstudier och intervjuer på fem lager.

Dokumentstudier innebär att forskaren närmar sig problemet och kan sätta sig in i
tankegångarna hos de personer som deltar i studien utan att de måste vara
närvarande51. Inom IKEA pågår arbetet med att lösa det problem vi studerat och en
del förarbete till denna studie var gjort. Detta gav oss vissa parametrar för vårt
arbete, exempelvis prognoser för belastning. Vi har därför studerat mötesprotokoll,
beräkningar, beslutsunderlag och likande som vi använt för vår studie.

Vi vill göra läsaren medveten om att siffermaterialet som vi har tagit del av i många
fall är uppskattningar. Beräkningarna bygger på genomsnittlig belastning och
kapaciteterna kan därmed inte anses som sanning för varje dag. I vår undersökning
kommer de dock att behandlas som sanna.

Våra intervjuer inom IKEA:s CDC-projekt har medvetet varit relativt
ostrukturerade, bland annat för att inte styra respondenterna utan låta dem tala fritt.
Detta arbetssätt användes främst i inledningsskedet. Med tanke på att vi inte visste
tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor ansåg vi
också att ostrukturerade intervjuer passade bra. När vi intervjuat andra personer
inom och utanför IKEA har vi använt oss av mer detaljerade intervjufrågor i form
av ett intervjuunderlag för att skapa en enhetlighet och objektivitet (se bilaga 1).
Den intervjuade har dock getts möjlighet att berätta fritt om vissa saker. Vårt första
lagerbesök var på IKEA:s lager i Älmhult och kan ses som ett pilotfall, där vi bland
annat testade frågorna. Anledningen till det var att enkelt kunde besökas igen om vi
skulle vilja komplettera våra frågor.

Vidare har intervjuerna varit av deskriptiv karaktär. Det är om möjligt alltid
fördelaktigt att presentera sig själv, bakgrund och syfte. Vår studie har inte berört

                                             
51 Carlsson, B. 1991
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några känsliga frågor, vilket gjort detta möjligt.52 Vi skickade även intervjuguider
med diskussionsfrågor till de intervjuade i förväg så att de skulle kunna förbereda
sig. Intervjuguider är viktiga för att säkra att alla intressanta ämnesområden täcks in
under intervjun53. De intervjuade har efter intervjuerna fått ta del av vårt material
för att kontrollera innehållet och godkänna publicering. Vi har även haft möjlighet
att kontakta de intervjuade igen för kompletterande frågor.

Kritiken mot våra intervjuer är att de i vissa fall inte har varit direkta intervjuer.
När vi har samtalat med personer inom det specifika projektet i IKEA har det
snarligen skett i samtalsform. Vi har inte använt oss av bandspelare, vilket skulle ha
kunnat leda till att vi missat information. Vi har försökt förhindra det genom att en
av oss haft huvudansvar för att anteckna, medan den andra arbetat med såväl frågor
som anteckningar. Vi har också låtit de svarande få granska resultatet för att se om
vi uppfattat allt korrekt. Nämnas ska också att vi inte är utbildade i intervjuteknik.
Då välplanerade intervjuer och kommunikativa färdigheter är särskilt viktigt vid
fallstudier vill vi att läsaren ska vara medveten om att vi är ovana intervjuare54.

3.5.3 Val av respondenter
Vi har intervjuat personer inom och utanför IKEA. Urvalsmetoden skiljer sig åt
mellan respondenterna. Kontakt med lämpliga personer inom IKEA fick vi genom
våra handledare som rekommenderade vissa nyckelpersoner inom lagerverksamhet,
personalfrågor och CDC-projektet. Varje intervju avslutade vi med att fråga vilka
ytterligare personer som kunde vara givande att intervjua. Denna urvalstyp kallas
nätverksurval, det vill säga urval som skapas utifrån rekommendationer från den
individ eller grupp som just intervjuats eller observerats55.

För att göra studien mer allmängiltig och för att få uppslag runt bemanningen av
det nya IKEA-lagret valde vi att även studera lager utanför IKEA. Våra kriterier för
urvalet var bransch och lagertyp. Vi försökte hitta lager med produkter med
liknande förutsättningar som IKEA:s produkter, men vi ville samtidigt undvika att
studera konkurrerande företag. Vi ville undersöka lager knutna till IKEA för att se
på vilket sätt IKEA-kulturen påverkar lagerarbete och därför har vi studerat DC
Syd och LSC Norrahammar. Vidare ville vi undersöka lager som levererar mot
kundorder. De lager som vi har besökt är ICA, ParInova och Mercantile. Mercantile
valdes för att det liknar CDC i många avseenden. Där lagerförs IKEA:s varor och
till viss del kundorderstyrt. ICA:s lager visste vi sedan ett studiebesök under en

                                             
52 Repstad, P. 1993
53 Home, I. & Solvang Krohn, B. 1991
54 Merriam, S.B. 1994, sid. 53
55 Ibid., sid. 53
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logistikkurs var ett stort, relativt nybyggt och automatiserat lager med viss
kundorderstyrning. När vi var på ICA nämnde de att Biltema hade ett
kundorderstyrt lager i Linköping, vilket gjorde oss uppmärksamma på dem. Genom
kontakt med Biltema kom vi i kontakt med ParInova som sköter
kundorderhanteringen åt Biltema. Vi besökte även Duka, men det visade sig vara
för litet och inte speciellt kundfokuserat för att vara användbart i vår studie.

Vi valde respondenter genom att kontakta en lageransvarig på varje lager. Denna
person fick därefter rekommendera vem vi skulle intervjua och det har vanligtvis
varit den lageransvarige själv. Urvalsmetoden, det vill säga att vi endast intervjuat
de personer som vår kontaktperson rekommenderat, kan ha resulterat i att vi inte
kommit i kontakt med just dem vi skulle haft nytta av att intervjua. Vi anser dock
att detta inte borde ha varit ett problem i vår studie. Detta för att de tillfrågade i
många fall i sin tur har frågat andra personer som haft mer kunskap om vissa
områden än respondenten själv.
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4 Referensram

 följande avsnitt presenterar vi teorier inom vårt ämnesområde. Först
förklaras lagerverksamhet, därefter berörs kundorderstyrning, bemanning och
arbetsdelning.

Fysisk distribution är den del av affärslogistiken som berör förflyttning, lagring och
orderprocessande för företagets output.56 Vårt arbete berör
lagerhållningsfunktionen, vars syfte är att hålla lager och ge distributionen en hög
funktionssäkerhet samt att ge kunderna tillgång till artiklar när de behöver dem.57

4.1 Lagerverksamhets förklaring
Detta avsnitt syftar till att öka läsarens förståelse för lagerverksamhet generellt.
Läsare som har kunskap om lagerverksamhet kan således gå vidare till avsnitt 4.3.

4.1.1 Lastbärare
Vi presenterar tre olika lastbärare, vilket är den utrustning som artiklar lagras i eller
på. En låda används främst för artiklar som placeras i hyllställ*. I dessa bör små
och lätta detaljer lagras. Uttagskvantitet* och uttagsfrekvens* avgör om en låda är
lämplig lastbärare, omsättningen på varan bör inte vara för hög. Lådan innehåller
oftast flera fack och lämpar sig för gods som hanteras i små poster.58

Hylla är en fast förvaringsanordning som passar för större och staplingsbara
artiklar, med vikt under 25 kilogram. Förvaringen sker oftast på fria hyllplan,
exempelvis spånskivor mellan bärbalkar i ett pallställage*.59

På pall förvaras oftast gods som inte är skrymmande*. Standardpallen är den så
kallade Europapallen, vars mått är 800*1200*144 mm.60 Vanligtvis är det större
och tyngre artiklar som lagras på pall. Det är speciellt användbart i de fall där
artikeln är högfrekvent och plockas i stora kvantiteter varje gång.61 På pallen kan
ett eller flera kollin* placeras. Pallarna kan byggas med pallkragar* om godset
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består av oformligt, icke stapelbart gods, vilket ofta är fallet vid en kundorderstyrd
lagerverksamhet. Pallkragarna gör det möjligt att stapla pallarna.62

4.2 Lagerflöde
Vi kommer här att presentera aktiviteterna i ett lager. Funktionerna är i stort
desamma oavsett om lagret ligger i ett producerande eller distribuerande företag.

4.2.1 Lossning
Lossning är en av lagrets enklaste aktiviteter och inte speciellt personalkrävande63.
Godset kommer oftast in med lastbil och lossas vid en lastkaj eller direkt på
marken. Lastkaj är att föredra då en truck kan köra in i lastbilen. Vid lossning bör
någon form av kontroll utföras, exempelvis av kvantitet och kvalitet. En avvägning
bör göras gällande kontrollens omfattning så att kostnaderna för den inte överstiger
de positiva effekterna.64

4.2.2 Inlagring och omlagring
Efter lossningen lagras godset in på en buffertplats eller plockplats. Med
buffertplats avses det gods som fungerar som säkerhet och till plocklagret tillhör
det gods som är tillgängligt för plockning. Det finns främst två huvudsystem för
placering av gods, fastplatssystem och flytande placeringssystem.65

Fastplatssystem: Varje artikel har en i förväg bestämd plats i lagret, både vad det
gäller plock- och buffertplats. Detta system kräver lite administration, men stora
lagervolymer eftersom det måste finnas plats för samtliga produkter.66 Systemet är
enkelt om lagret inte omfattar alltför många artiklar. Något formellt kodsystem
behövs inte, det ändå är lätt för personalen att memorera artiklarnas lagerplats.67

Flytande placeringssystem: artiklarna placeras på en för tillfället tom plats i lagret,
ofta enligt någon form av prioriteringssystem. Platsen och artikelnumret måste
lagras i ett relativt avancerat administrativt system. Frekvensläggningen, det vill
säga hur godset placeras med hänsyn till bland annat uttagsfrekvens, blir säkrare då
risken för inlåsning minskar när artiklarna automatiskt cirkulerar.68 Antalet tomma
pallplatser blir via detta system mindre än vid fast placering, vilket minskar
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utrymmesbehovet.69 På detta sätt fylls inte en specifik plockplats på, utan vid
omlagring placeras den blivande plockpallen på ett nytt ställe70.

Alla system kräver administration för att hålla reda på var en artikel ska inlagras
eller var det finns lediga platser. Bäst och mest rationellt är att lagerplatserna finns
inlagda i ett datasystem. Allt vanligare är truckbaserade system där truckförare
direkt via truckdatorn får veta vart godset ska placeras.71

Det finns tre grundtyper av förvaringsmetoder vid lagring. Ställagelagring är den
vanligaste lagringsmetoden, där godset förvaras på pallar som placeras i ett fack i
ett pallställage. Vid den här typen av lagring upptas en stor del av lagret av
transportgångar. Golvytan kommer därmed utnyttjas sämre än vid exempelvis
djuplagring (se nedan). Ställagelagringens fördelar är att varje pall kan nås utan
omplacering av andra pallar plus att det är lätt att styra administrativt. 72

Djuplagring och fristapling av pallat gods: Detta innebär att lastpallarna placeras i
djup direkt på golvet. Genom att stapla pallarna på varandra kan golvytan utnyttjas.
Vid den här typen av lagring blir åtkomligheten begränsad då endast den yttersta
pallen i varje pallstuv* blir direkt åtkomlig. Om varje stuv är fylld med endast en
produkt spelar det mindre roll, eftersom det alltid går att nå någon produkt som står
längst fram. Djuplagringens fördel är att det ger bra volymutnyttjande. 73

Hyllfackslagring: Hyllfack kan användas till förvaring av gods som varierar från
små detaljer (cirka 1 cm3) till gods som på grund av sin tyngd eller frekvens
hanteras maskinellt. Lagringsformen används ofta för reservdeldelsförråd,
verktygsförråd och produktionsförråd med mycket små volymer. 74

Omlagring av gods avser förflyttning av godset från buffert- till plockplatsen. Det
är ett mycket viktig arbete och kräver i många fall snabba insatser för att
plockplatser ska fyllas på i tid för att undvika restorder.75
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4.2.3 Plockning
Den kanske viktigaste funktionen i ett lager är plockningen som också är mest
personalkrävande. Kundorderstyrning av lager ställer nya krav på hur plockningen
ska utformas, eftersom arbetet måste anpassas till enskilda order.76

Ofta plockas artiklar efter en plocklista. Den består av ett antal orderrader, en rad
för varje artikel. På listan bör det framgå vilken lagerplats artikeln har,
artikelnummer, kvantitet som ska plockas och helst artikelns benämning.
Artikelnumret ska helst bestå av så få tecken som möjligt, gärna alfanumeriskt*, för
att kunna öka plockhastigheten och minska risken för felläsning.77

Det finns tre huvudsakliga plockmetoder av gods, vilka är låg-, hög- och
stationsplockning. Lågplockning innebär att alla pallar i princip ska kunna plockas
i nivåer som kan nås från golvet utan särskilda arrangemang. Vid högplockning
sker plockningen från högre nivåer och kan följaktligen inte nås av plockaren utan
speciella truckar eller annan utrustning. Vid stationsplockning plockas efterfrågade
detaljer ut vid speciella plockstationer. Plocket kan utformas på ett arbetsmässigt
mycket bra sätt, varvid plocktiderna kan minskas. Till plockplatserna transporteras
endast de pallar som efterfrågas av plockaren, ofta helt automatiskt. Vid
plockplatsen utförs sedan en manuell utplockning, varefter de plockade pallarna
med restgods åter placeras i lagret. Metoden används främst för plockning av stora
volymer av få artiklar. 78

Vidare finns det olika utplockningsprinciper och vi presenterar några av de
vanligaste. Zonplockning är en plockteknik där ordern delas upp på flera områden,
till exempel hyllgods och pallgods. Det finns följaktligen en plockare i varje zon
med var sin delorder. När samtliga delplockningar är klara sammanställs ordern på
en samlastningsyta. Artikelplockning är ett system uppbyggt per artikel och ofta
plockas hela dagsbehovet av artikeln.79 Vid batch- eller vågplockning översätts ett
antal kundorder, kallas kundorderbatch, till plockningslistor för varje
lagerutrymme. Antalet order per batch kan variera mellan en hel dags efterfrågan
till en eller två timmars, beroende på när kundorderna måste bli färdiga.80

Artiklarna plockas sedan efter en förutbestämd plockvåg. När batchen är plockad
och förflyttad till omplockningsyta delas plockat gods upp på enskilda order. Den
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här typen av plockning passar för plocka/packa-principen, det vill säga när
artiklarna plockas direkt i transportemballaget.81

4.2.4 Lastning
När ordern är plockad, packad och märkt transporteras den vidare till avdelningen
för avgående gods. Det avgående godset placeras vanligtvis pallvis på golvet
framför lastportarna.82 Därefter lastas godset i transport för leverans till följande
steg i värdekedjan.

4.3 Kundorderstyrning
Kundorderstyrning ställer nya krav på lagerverksamhet. För att förstå dess
problematik och krav kommer vi i detta avsnitt behandla skillnaden mellan ett
traditionellt lager och en kundorderstyrd verksamhet. Kärnkompetensen för ett
kundorderstyrt lager ligger i förmågan att ta emot och samla artiklar från olika lager
eller lagerplatser till en enda order.83 Lagerpersonalen kan även utföra
värdeskapande aktiviteter så att produkten överensstämmer med kundens önskemål,
exempelvis paketering, etikettering, målning eller slutmontering.84 Det finns sju
egenskaper som skiljer kundorderstyrda och traditionella lager åt:85

1. Direkt kundkontakt: Ett kundorderstyrt lager har direktkontakt med kunderna
medan traditionella lager levererar via återförsäljare eller liknande.86 Lagrets roll
har förändrats från ha betraktas som en icke-värdeskapande verksamhet som
främst innebar kostnader till att anses skapa tillgänglighet av produkter och bidra
till kundtillfredsställelse. Att kundorderanpassa ett lager har flera fördelar. Det
ökar flexibiliteten och även kundservicenivån genom att lyhördheten i hela
verksamheten ökar och orderledtiden minskar. Det blir viktigt att alla i
organisationen sätter kunden i centrum om kundrelationerna ska bli långsiktiga
och lönsamma.87 Att attrahera nya kunder blir allt viktigare, men om en befintlig
kund blir missnöjd kan det få allvarliga effekter. Det kostar fem gånger så mycket
att locka en nya kund som att hålla existerande kunder nöjda88. Dessutom är en
missnöjd kund mer benägen att berätta det för andra personer. Det sägs att en
missnöjd kund talar illa om ett företag till elva personer medan en nöjd kund för
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det vidare till tre personer.89 En fungerande kundservicefunktion är viktigt då
kundkontakten är avgörande.90

2. Information: Behovet av information är kontinuerligt och ögonblickligt.91 Ett
effektivt informationssystem är därför av stor betydelse. Ett väl utformat
datasystem kan reducera orderledtiden och därmed förbättra kundservicen92. Ny
informationsteknik har skapat möjlighet till snabb och säker överföring av
information. Den ökar också mängden data samt förenklar hanteringen av mycket
data, både för användare inom och utanför företaget. Som ett resultat av detta
skapas förutsättningar för att integrera olika delar av verksamheten och på så sätt
skapa en mer effektiv organisation.93

3. Orderkvantiteterna: Kundorder innehåller mycket mindre orderkvantiteter än
vanliga lagerorder.94 Att arbeta mot kundorder kräver att distributionscentralen är
utformad för plockning av enskilda artiklar. Dessutom krävs ett effektivt system
med avseende på personal och utrustning, med andra ord ett system som klarar
många order med små kvantiteter.95

4. Ordermottagningsfunktionen: Funktionen är mycket mer precis, speciellt för att
det involverar direktkontakt med kunderna. Pappersarbetet är komplext och många
order tas emot via telefon. Att nå kunden via en mellanhand innebär att lagret
erhåller aggregerade, färre och större order. Order direkt från kund medför att varje
enskild kund själv tar kontakt med lagret, vilket lätt leder till att ordermottagandet
blir mindre strukturerat.96

5. Ledtidskrav: Kraven på tid är annorlunda och mer krävande. Vid
kundorderstyrning är det centralt att företaget håller utlovad leveranstid. Med
leveranstid avses den tid som förlöper från orderläggning till leverans. Även god
leveranspålitlighet, vilken uttrycker leveranstidens tillförlitlighet, är viktig. God
leveranssäkerhet, att rätt vara skall vara i rätt kvantitet utan skador, är också
essentiellt och inte minst vid kundorderleverans.97 Kunderna har idag makt och kan
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ställa krav på vad de vill ha samt när de vill ha det, vilket påverkar distributionens
utveckling.98 Kundorder kräver snabb hantering samt hantering av små kvantiteter
eftersom en kundorder ibland kan innefatta en enda artikel. Detta kräver flexibilitet
hos såväl personal som utrustning.99 Med flexibilitet menas personalens förmåga att
hantera variationer i arbetsbelastning, exempelvis till följd av säsongsvariation i
efterfrågan.

6. Transportfunktionen: Kundorderstyrning resulterar i ökade kostnader för
transport till följd av fler och geografiskt mer spridda transporter med sämre
fyllnadsgrad.100 När ett lager levererar via ett annat lager eller detaljist ser
transportnätverket ut som i figuren till vänster nedan. Vid kundorderstyrning
försvinner mellanledet, vilket ger ett mer komplicerat nätverk då lagret ska
distribuera till samtliga kunder (se figuren till höger). Transportfunktionens
komplexitet ökar även till följd av kraven på korta ledtider. Kundorderstyrning
innebär att transporterna måste bli snabba och säkra, vilket innebär att precisionen i
avtalade leveranstider måste förbättras.101

Figur 4 Transportnätverk (Källa: Persson, G. & Virum, H. 1998)

Ett sätt att minska den dyra hanteringen är så kallad Direct Store Delivery (DSD),
vilket innebär att leverantören levererar direkt till kund. Därmed flyttas en del i
förädlingskedjan ett steg bakåt, vilket minskar de kundorderstyrda lagrens
materialhantering. DSD är ett lämpligt sätt att hantera små order om leverantören
kan svara snabbt och kostnadseffektivt på kundernas önskemål.102

7. Returhantering: Hanteringen av returer för ett kundorderstyrt lager är oftast mer
tidskrävande och mer kostsam än för ett traditionellt lager.103 Orsaken är att många
kunder inte ens öppnar sin beställning, upp till 30-40 % av returerna består av
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oöppnade paket.104 Detta beror på att vissa kunder ångrar sina köp och utnyttjar sin
returrätt. Det krävs därför att ett kundorderstyrt lager har ett effektivt
reklamationssystem.105

Sammanfattningsvis kan sägas att kundorderstyrning innebär att ett företag ska
leverera precis den produkt som kunden önskar när kunden vill ha den. Detta liknar
de förutsättningar som ställs på en Just-in-time-styrd verksamhet. Kvaliteten måste
vara hög eftersom kvalitetsbrister försämrar genomflödet och orsakar onödig
hantering. Tid, med avseende på genomloppstid, är oumbärlig för att möta
kundkrav snabbt och effektivt samt för att klara snabba leveranser utan höga
lagernivåer. Beroenden är en förutsättning för kort genomloppstid. Om utrustning
och förädlingssteg inte är sammanlänkade blir det svårt att få ett snabbt flöde.
Flexibilitet är viktigt för att kunna hantera små kvantiteter i kombination med
snabbt genomflöde och korta ledtider.106

Precis som JIT kräver kundorderstyrning vissa uppoffringar gällande
kapacitetsutnyttjande. En verksamhets kapacitet uttrycker den maximala nivå av
värdeskapande aktiviteter som kan åstadkommas under en tidsperiod vid normala
förhållanden107. Vid traditionell verksamhet som inte styrs av kundorder kan
verksamhetens olika steg hållas i drift även om störningar uppstår i något steg.
Övriga aktiviteter kan då jobba mot lager. Varje aktivitet kan utnyttjas fullt hela
tiden eftersom överskottsproduktion kan läggas i buffert. Vid kundorderstyrning
medför störningar i någon aktivitet effekter i resten av den operativa verksamheten
eftersom aktiviteterna är beroende av varandra. Om någon aktivitet står stilla eller
om orderingången är låg kan inte full drift hållas. Detta medför ett sämre
kapacitetsutnyttjande, åtminstone kortsiktigt sett. Dock är kapacitetsutnyttjandet
mer logiskt eftersom aktiviteterna endats är igång när det finns en efterfrågan.108

4.4 Bemanning
Vi har tidigare nämnt att kundorderstyrning kräver flexibilitet hos både personal
och utrustning. Bemanning av lager är mycket viktigt, inte minst för att skapa
denna flexibilitet. Syftet med att presentera dessa teorier är att skapa en förståelse
för vilka aspekter och faktorer som påverkar hur ett lager bör bemannas.
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Bemanningsplanering inkluderar planering av behov och tillgång till personal.
Planeringen bör utmynna i en bemanningsplan, vilket i sin tur innehåller en
befattningsplan och en personalplan. Befattningsplanen är en sammanställning som
visar det beräknade personalbehovet i framtiden. Personalplanen visar den
beräknade tillgången på personal både med avseende på förändring i egen personal
och på arbetsmarknaden i stort. Personalbehov uttrycks vanligen i antal
befattningar, fördelade på kategorier och geografisk placering.109 Vi kommer att
beräkna personalbehovet för CDC, dock kommer vi inte undersöka hur
arbetsmarknaden kan komma att förändras.

4.4.1 Arbetstid
Det är viktigt att schemalägga lageroperationer så att väntetider minimeras. Detta
kräver att den person som ansvarar för bemanningen har kunskap om hur lång tid
varje element i respektive aktivitet kräver samt hur stor risken för förseningar eller
störningar är. Genom att mäta ledtider (se 4.5) kan den ansvarige uppskatta när en
aktivitet är fullföljd och när nästa kan påbörjas.110

Schemaläggning försvåras i vissa verksamheter av att efterfrågan är ojämn, det vill
säga att orderingång och utleveranser varierar under året och mellan veckodagarna.
Förutsatt att investeringar i ny kapacitet inte är möjligt måste befintlig verksamhet
utnyttjas på ett bättre sätt för att nå en ökad kapacitet, en lösning kan vara
flerskift.111

Det blir allt svårare att möta kundens förväntningar med 40 timmars arbetsvecka,
framförallt då kundorderstyrda lager har små tidsmarginaler112. Huvudargumentet
mot att arbeta i flera skift är att dagsskiftet får bäst ledning och omedelbar tillgång
till stödjande funktioner. Personal inom stödfunktioner arbetar vanligtvis dagtid.
Till följd av det kan produktivitet och kvalitet bli sämre på kvälls/nattskift. Ett
annat problem är att kommunikationen mellan skiften inte alltid är
tillfredsställande. Skiftens arbetsledare kan exempelvis ge olika besked, vilket vid
kundorderstyrning kan innebära förändringar i orderplockning eller lastning.113

När förändringar i arbetstiden övervägs bör viss uppmärksamhet riktas åt hur
lagerarbetet förändrats under senare årtionden. Bättre utrustning, automatisering,
med mera har gjort att en lagerarbetare idag kan arbeta upp till 10-12 timmar utan
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att bli lika trötta som av en åtta timmars arbetsdag tidigare. Tack vare dessa
faktorer kan arbetsgivarna skapa alternativ till den traditionella arbetsveckan.114

4.5 Tidsåtgång för aktiviteter
För att bemanna ett lager måste varje lageraktivitets tidsåtgång beräknas. Måttet
beskriver standardtiden för varje aktivitet. När varje aktivitets tidsanspråk är känt
kan måttet användas för att planera kapacitet, uppskatta arbetskraftens storlek,
utforma lönesystem samt mäta och jämföra arbetarnas prestationer.115

Det är inte helt okomplicerat att mäta hur lång tid ett arbete tar utan det finns ett
flertal komplikationer. Alla personer arbetar inte lika snabbt och det kan ta olika
lång tid för en person att repetera samma arbete. För att undvika problemet kan ett
grundinnehåll skapas för varje arbetsuppgift eller aktivitet. Ett grundmått
representerar således den minimala tid det tar att slutföra respektive aktivitet
(Verklig tid). Verklig tid tar inte hänsyn till raster eller förseningar som kan
inträffa. Måttet kommer således inte överensstämma med den egentliga
tidsåtgången, utan istället skapas en genomsnittstid (Normal tid) för arbetet som
kan användas vid beräkning av aktivitetens tidsåtgång. Normal tid kommer därför
att motsvara den tid en kvalificerad arbetare kan utföra en aktivitet på utan att ha en
onormal arbetsbelastning. Den verkliga och normala tiden består endast av
arbetsrelaterat arbete. Det finns dock många andra faktorer som inte tillhör själva
arbetsuppgiften men som ändå måste beaktas, så som raster och vanliga förseningar
på grund av exempelvis köbildning. Genomsnittstiden för arbetet kan användas för
att beräkna denna standardtid som aktiviteten tar i anspråk. Arbetaren kommer då
att klockas och tiden jämföras mot en standardnivå. Resultatet blir då att ett tal
under ett erhålls om arbetaren inte når upp till standardnivån eller över ett om
arbetaren är bättre än standardtiden. Den jämförelsen kallas för rating.116

Det finns olika sätt att beräkna den verkliga tidsåtgången. Direkta observationer är
att föredra då det kan ge det mest korrekta svaret. Det går dock inte alltid att göra
direkta observationer, om aktiviteten exempelvis inte har utförts tidigare och därför
inte kan observeras. Historisk data, det vill säga hur lång tid aktiviteten har tagit
förut, är det enklaste sättet när ett arbete har utförts många gånger. Denna tid går
dock inte alltid att lita på eftersom många variabler kan förändras över tiden.
Uppskattning används när det inte finns någon historisk data att tillgå och arbetet
är baserat på erfarenhet. Tiden som behövs för att slutföra arbetet är uppskattad,

                                             
114 Ackerman, K.B. 1997, sid. 327
115 Waters, D. 1996, sid. 524
116 Ibid., sid. 526
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baserad på erfarenheter av liknande arbeten. Sättet används exempelvis av
bilhandlare som uppskattar hur lång tid en reparation tar i anspråk. 117

4.6 Arbetsdelning och rotation
Om en verksamhet inbegriper mer än en person aktualiseras frågan om
arbetsdelning, vilket innebär att fördela den totala arbetsuppgiften i mindre delar
för vilka enskilda individer bär ansvar. Individerna blir då specialiserade på den
uppgift de utför. Specialisering har både för- och nackdelar 118:

♦  Snabb inlärning: Det är enklare att lära sig en mindre och relativt okomplicerad
arbetsuppgift i jämförelse med att lära sig en större och mer komplicerad. Ny
personal kan snabbt tränas upp och ansvara för egna arbetsuppgifter.

♦  Automatisering: Att dela den totala arbetsuppgiften i flera små öppnar
möjligheter till att automatisera små och enkla uppgifter.

♦  Icke-produktivt arbete: Om arbetsuppgifter är stora och komplicerade spills
mycket tid då fler icke-värdeskapande moment måste utföras. Genom
specialisering kan en individ fokusera en uppgift och använda specialanpassad
utrustning för just den uppgiften, vilket medför ett mer effektivt arbete. Icke-
värdeskapande arbete kan reduceras till mindre än 10% av det totala arbetet.

♦  Monotoni: Ju mindre och kortare arbetsuppgifter, desto fler gånger kommer den
anställde att utföra samma sak. Monotoni kan, förutom att verka omotiverande,
medföra ökad frånvaro, hög personalomsättning samt ökad risk för misstag eller
till och med sabotage.

♦  Fysiska skador: Repetition medför att individen gör ett fåtal olika rörelser, vilket
kan ge upphov till förslitningsskador.

♦  Låg flexibilitet: Att dela upp arbetsuppgifter i små delar skapar en stelhet och
oförmåga att anpassa sig till ändrade förutsättningar.

♦  Komplext flöde: Väldigt uppdelat arbete medför att material och information
måste passera många steg. Om något steg inte fungerar tillfredsställande kommer
det att påverka senare liggande steg och det totala resultatet.

Alternativet till specialisering är att ge de anställda ansvar för den totala
arbetsuppgiften. Ett sätt att kombinera specialisering och helhetsansvar är
arbetsrotation, vilket innebär att periodiskt flytta individer mellan olika
arbetsuppgifter för att skapa variation i deras aktiviteter. Arbetsrotation kan öka
flexibiliteten i personalens kompetens och även minska graden av enformighet.

                                             
117 Waters, D. 1996, sid 528
118 Slack, et al. 1995, sid. 345-346
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Arbetsrotation anses dock inte endast positivt av ledning eller personal, då det kan
störa det jämna arbetsflödet och arbetsrytmen i verksamheten.119

4.7 Kontrollspannets storlek
När en operativ verksamhet bemannas uppstår även frågan om hur personalen ska
styras och ledas. Kontrollspannets storlek, det vill säga hur många direkt
underställda varje chef ska ha, beror på om organisationens hierarki är platt eller
hög120. Hur många underställda som är lämpligt är en av de mest diskuterade
frågorna inom organisationsteorin, trots det har inget entydigt svar tagits fram. De
tidiga teoretikerna föredrog smala spann, där Urwick är ett exempel:

”No supervisor can supervise directly the work of more than five or, at the most, six
subordinates whose work interlocks.”121

Smala spann med fem till sex underställda resulterar dock i många hierarkiska
nivåer. I dagens debatt förespråkas ofta platta organisationer och utökade
kontrollspann.122 Forskningsresultat har visat att kontrollspann varierar mycket i
storlek mellan företag och att massproducerande företag vanligen har större
kontrollspann än andra företag. Det finns flera faktorer som påverkar
kontrollspannets storlek:123

♦  Likhet i underordnades funktioner
♦  Geografisk närhet mellan underordnade
♦  Erfordrad styrning och vägledning av underordnade
♦  Komplexitet i underordnades uppgifter
♦  Nödvändig koordination av underordnade

Breda kontrollspann innebär inte att individerna slipper kontroll. Kontrollen från
chefen minskar, men kvar finns kontrollen från systemet och medarbetare, vilket
kan vara lika effektivt som direkt chefsövervakning. Brett kontrollspann passar när
arbetet i hög grad är standardiserat och arbetsuppgifterna lika. De underställda
möter likartade situationer och kan utveckla erfarenheter att hantera uppgifterna
med. Dessutom sedimenteras styrningen i organisationen, vilket medför att
ömsesidig anpassning inom en arbetsgrupp kan göra chefsstyrning överflödig124.

                                             
119 Slack, et al. 1995, sid. 370
120 Dessler, G. 1992, sid. 180
121 Mintzberg, H. 1993, sid. 65
122 Aniander, et al. 1998, sid. 110
123 Dessler, G. 1992, sid. 184
124 Mintzberg, H. 1993, sid. 66
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Även då medarbetarna har stort behov av självständighet och självförverkligande är
det bra med mindre direktstyrning då det kan hämma individerna.125

Figur 5 Brett kontrollspann (Källa: Aniander, et al. 1998)

Smalt kontrollspann är bra när behovet av direkt chefsövervakning av
arbetsuppgifterna är stort. När arbetsuppgifterna är starkt kopplade till varandra
krävs ofta ömsesidig anpassning, vilket i sin tur ställer krav på mer styrning och
färre underställda per chef. Detsamma gäller när arbetet är väldigt komplicerat.
Vidare förekommer det att chefen har många arbetsuppgifter förutom chefsrollen
och denne kan då följaktligen inte hantera lika många underställda. Det finns också
verksamheter där de anställda är beroende av sin chef för att få råd och hjälp. Även
då är det lämpligt att chefen inte har för många underställda, då det minskar den tid
denne kan lägga på respektive underställd.126

Figur 6 Smalt kontrollspann (Källa: Aniander, et al. 1998)

Forskningsresultat gällande spannstorlek är motstridiga och i verkligheten finns
många exempel som strider mot forskningens tumregler. En underordnad ges
exempelvis ofta mer autonomi när arbetet inte är rutinartat, vilket vanligen leder till
breda spann snarare än smala. Vidare verkar komplext arbete främst ges till erfarna
och professionella personer styr sig själva och kan ges större ansvar.127

4.8 Arbetstidslagstiftning
Sveriges senaste arbetstidslag trädde i kraft vid årsskiftet 1982/83. Lagen gäller
varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, men är
dispositiv, det vill säga kan avtalas bort128. Vi kommer inte att presentera
arbetstidslagen i sin helhet utan mer kortfattat beskriva dess innehåll, då med fokus
på de delar som vi bedömer intressanta för vår studie. Syftet med att presentera

                                             
125 Aniander, et al. 1998, sid. 111
126 Ibid., sid. 111
127 Van Fleet, D. 1983
128 Göransson, et al. 1996, sid. 65
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denna lag är att den sätter juridiska gränser för hur lager kan bemannas. Avsnittet är
även ämnat att ge läsaren en förståelse för arbetstidslagstiftning.

För en person med heltidsanställning är normal arbetstid 40 timmar per vecka (5§
arbetstidslagen), kallat ordinarie arbetstid. På arbetsmarknaden förekommer många
avtal som reglerar annan arbetstid än den normala. Vidare finns en särskild regel i
lagen som uttrycker att en person med hänsyn till arbetets natur eller
arbetsförhållandena i övrigt får arbeta högst 40 timmar i genomsnitt under en
fyraveckorsperiod, vilket ger en total arbetstid på 160 timmar. Veckan räknas från
och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsplatsen129. Gällande
jourtid är 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar per
kalendermånad en övre gräns (6§). Med jourtid avses den tid då arbetstagaren står
till förfogande för arbete på arbetsplatsen när det behövs.130

Övertid är i princip den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. Övertid får,
enligt lagens åttonde paragraf, tas ut med högst 48 timmar på en fyraveckorsperiod,
50 timmar per kalendermånad och 200 timmar under ett år. Undantag kan göras,
dock krävs underrättelse till facket samt i vissa fall anmälan till
arbetarskyddsstyrelsen (9§).

Arbetstagaren har rätt till raster och pauser. Rast innebär ett uppehåll i arbetet,
under vilket arbetstagaren inte är tvungen att stanna på arbetsstället. Vilka raster
och pauser som ska finnas och längden på dessa regleras inte i lagen utan får
avtalas mellan parterna. Enligt arbetstidslagens femtonde paragraf måste en rast
finnas efter fem timmars arbete. Pauser ska läggas in i den utsträckning som
påkallas av arbetsförhållandena (17§). Dygnsarbetstiden ska förläggas så att
arbetstagaren får behövlig nattvila. I ledigheten ska tiden mellan klockan 24.00 och
05.00 ingå under förutsättning att inte produktionsförhållandena motiverar arbete
dygnet runt131. Lagen innehåller även en regel om 36 timmars sammanhängande
ledighet under en sjudagarsperiod, kallat veckovila.132

                                             
129 Göransson, et al. 1996, sid. 66
130 Iseskog, T. 1993, sid. 382
131 Göransson, et al. 1996, sid. 67
132 Iseskog, T. 1993, sid. 387-389
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5 Vägen till målet
 detta avsnitt preciserar vi vår uppgift samt rättfärdigar vårt val av teori och
empiri. Vi förklarar även för läsaren hur vi ämnar att fortsätta vårt arbete.

Vi har i nuläget skapat en bas till fortsatt arbete. Vi har samlat in information om
hur ett lager är uppbyggt via teorier. Med denna teoribas kan vi skapa oss en
förståelse för hur ett kundorderstyrt lager fungerar och är utformat. Vi har också
fått en uppfattning om hur olika bemanningsteorier ser på kontrollspann,
arbetsrotation och arbetstid. Utöver detta har vi även tagit del av den lagstiftning
som finns på området.

Det är i detta skedet hög tid att ytterligare beskriva vägen till målet. Vi har ett antal
steg framför oss för att nå det slutliga målet som är att ge slutsatser och
rekommendationer genom att uppfylla det syfte som presenterades i kapitel ett.
Nedan presenteras hur vi avser att gå vidare i vårt arbete:

Figur 7 Vägen till målet

Vi kommer att börja med att genomföra lagerstudier, steg 1. Vårt syfte med det är
att dels få en ytterligare bild av vilka olika aktiviteter som finns i ett lager och hur
de är organiserade, men också för att skapa en förståelse för hur en kundorderstyrd
verksamhet fungerar. På så vis vill vi bygga upp en förståelse för vad som
karakteriserar ett kundorderstyrt lager. Vi kommer att besöka två IKEA-lager (DC
Syd och LSC Norrahammar), Mercantile som lagerför IKEA:s varor samt två lager
utan något samband med IKEA (ICA och ParInova). Vid besöken kommer vi att
samla in uppgifter om tidsåtgång och kapacitet för samtliga lageraktiviteter,
eftersom detta är faktorer som påverkar hur verksamheten utformas och bemannas.
Dessutom kommer vi att inhämta information om arbetsdelning, rotation,
arbetstider och kontrollspann för att undersöka hur kundorderstyrda lager
organiseras. Vi kommer alltså att samla in information runt de teorier som
presenterats i referensramen. Vår förhoppning är att få vetskap om hur delarna på
bästa sätt ska utformas för att uppnå synergieffekter i form av effektiva
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plockmetoder, reducerade ledtider, mindre defekta varor och kunna öka
kundfokuseringen. Vi kommer även att redovisa storleksrelaterade siffror som
exempelvis lagrets yta, för att se om organisationens storlek påverkar dess
uppbyggnad. Vidare kommer vi att studera storleken på organisationernas
kontrollspann, förekomsten av arbetsrotation samt dess för- och nackdelar.

När lagerstudierna har gjorts kommer vi att föra en allmän diskussion om vad som
skiljer en traditionell verksamhet från en kundorderstyrd utifrån de teorier som
behandlats, steg 2. Detta steg kommer att vara en generell analys utifrån de lager vi
studerat och inte göras specifikt för CDC. Efter detta arbetet kommer vi att skapa
en modell för att uppskatta personalbehovet i de olika aktiviteterna, steg 3. I detta
steg kommer vi att ta fram de variabler som modellen ska bestå av samt utforma en
generell modell. Utgångspunkt för modellen är de teorier som presenterades i
referensramen. Variablerna kommer att bygga på insamlad empiri och modellen
kommer att bestå av kapacitetsmått för respektive aktivitet, uppskattad belastning,
totalt antal mantimmar och effektiv arbetstid. Under arbetets gång kommer vi
parallellt samla in information om CDC, steg 4. När modellen arbetats fram
kommer denna information att presenteras. Därefter fortsätter vår analys men nu
för CDC, steg 5. I analysen kommer modellen att appliceras på CDC och ligga till
grund för beräkningar av personal för år 2002, 2005 och 2008. 2002 analyseras för
att kapacitet för detta år ska finnas när verksamheten tas i bruk. 2008 ska CDC vara
i full drift och analyseras därför. 2005 studeras för att detta år visar utvecklingen
under tiden fram till 2008. I denna diskussion kommer vi att resonera om hur
bemanningen ska se ut genom att behandla lageraktiviteterna och hur dessa bör
utformas för att skapa kundfokusering. Vi ämnar sedan att presentera en lämplig
organisationsform för CDC. För att skapa en sådan kommer vi att använda oss av
teorierna på området, lagerstudierna och den generella analysen. För att få en
organisationsform som passar för CDC kommer vi ta hänsyn till det som är IKEA-
specifikt. Resultatet av dessa fem steg kommer sedan mynna ut i slutsatser och
rekommendationer, steg 6.

Sammanfattningsvis ämnar vi att undersöka hur ett kundorderstyrt lager fungerar
och skiljer sig från ett traditionellt lager. Vi kommer att skapa en modell för
beräkning av personalstyrkan, i vilken hänsyn kommer tas till variabler såsom
arbetsrotation, kontrollspann och skiftarbete. Modellen kommer sedan att
appliceras på CDC.
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6 Lagerstudie

 avsnittet presenteras resultatet av vår lagerstudie, dels som bas för
CDC-analysen och dels för att skapa en generell förståelse för hur
lageraktiviteter ser ut och vad som karaktäriserar ett kundorderstyrt
lager. Avsnittet kan bli tungläst och vi rekommenderar läsaren att inte
fokusera för mycket på siffrorna. Läsaren kan sedan med hjälp av
tabellen som presenteras sist i detta kapitel, få en mer övergripande

förståelse för dessa mått. För att förstå hur lagerflödet ser ut hänvisar vi till
bilagor 2-5.

6.1 DC Syd, Älmhult

DC Syd i Älmhult består av fyra lagerhus och vi har studerat Hus 4, vilket
fortsättningsvis benämns DC Syd. DC Syd lagerhåller 2 500 artiklar på en yta
motsvarande 35 000 m2 och sysselsätter drygt 80 personer.

6.1.1 Lagerflöde
DC Syd fungerar som en mellanhand mellan leverantörer och LSC, inga leveranser
går således direkt ut till kund. Vi har valt att studera DC Syd för att få en
uppfattning om hur lagerarbete inom IKEA ser ut, med andra ord vad som kan ses
som IKEA-specifikt. Dessutom är lagret ungefär lika stort som CDC kommer att
bli, vilket innebär att de aktiviteter som inte påverkas av kundorderstyrningen kan
jämföras. DC Syd har precis implementerat ett nytt informationssystem och
använder i nuläget bland annat scanners*. De har dock inte hunnit se resultatet av
detta och det redovisade materialet bygger på det gamla systemet. Kapacitetsmåtten
som presenteras för varje aktivitet är baserade på historisk data. Kapaciteten är
beräknad efter vilken belastning det har varit vid mättillfället och inte efter hur
mycket en anställd klarar av.

6.1.1.1 Lossning
Gods som kommer till DC Syd kommer antingen på helpall eller opallat i container
och lossas från tre portar. Gods som levereras via lastbil kan lossas snabbare än
containergods, eftersom containergods ofta är dåligt förankrat. Lossnings-
hastigheten påverkas av lossningsytans storlek och hur mycket gods som finns på
lossningsytan för tillfället. Vid hög belastning fylls ytorna snabbt upp och köer
bildas. Hastigheten påverkas också av hur väl pallarna är förankrade. Dåligt
förankrat gods ger merarbete vid lossningen och lossningen tar då längre tid. När
godset lossats görs en kontroll av antal och artikelnummer. En port är en relativt
dyr investering och kostar ungefär 150 000 kronor att bygga.
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6.1.1.2 Inlagring och lagring
När gods lossats och kontrollerats förses det med identifieringsetikett och lyfts till
ett rullband som transporterar godset till ett konventionellt- eller automatlager.
Automatlagret inlagrar ungefär 200 m3 per timme och pallarna transporteras in i
lagret via två rullbanor. I det konventionella lagret lagerförs IKEA-pallar vilka
inlagras med hjälp av truck. Inlagringskapaciteten är ungefär 9 m3.

Lagret består av buffert- och plocklager. Buffertlagret består av en mindre
konventionell och en större automatiserad del som har en kapacitet på 150-200
pallrörelser per timme och försörjs av tio kranar. I båda lagerdelarna används
flytande placeringssystem, vilket anses vara bättre då det minskar risken för att en
del av sortimentet blir låst vid störningar i någon kran. Därutöver finns ett
plocklager där placering sker efter artikelfamilj, lika gods placeras därmed nära
varandra. Plocklagret är främst placerat i golvnivå, men i vissa fall plockas artiklar
upp till nivå två. Lagrets omsättningshastighet är 5-7 gånger/år.

6.1.1.3 Plockning
Inom DC Syd plockas helpall på Europapall och den något större IKEA-pallen*.
Plockningen till IKEA-pall tar längre tid och en person/skift arbetar endast med
dessa pallar. Gods som kräver IKEA-pall, drygt 10% av allt gods, ligger i en
separat lagerdel, eftersom rullbanden inte klarar att transportera detta gods.

Gods plockas i kundorderbatch, vilket innebär att ordern från ett varuhus plockas
odelad. Målet är 20 kolli/mantimme. Det är ett genomsnittsmål eftersom artiklarna
skiljer sig åt med avseende på tyngd, skrymme, hanterbarhet och vikt.

Antal anställda IKEA-pall plock 1 person/skift
Antal anställda Europa-pall plock 15 personer/skift
Kapacitet i kolli 20 st/mh

Antal anställda 5 personer/ skift
Lossningar 30 enheter*/dag
Kapacitet lossning & inlagring 15 m3/ mh* 6 000m3

Tid förlossning ca 45 min
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6.1.1.4 Lastning
Gods som har plockats, plastats och ID-märkts förs till en lastningsyta via ett
rullband. Fyllnadsgraden i lastbilarna är drygt 60%.

6.1.2 Organisation
Verksamheten är strukturerad i en relativt platt organisation och uppfattas som
positivt på lagret. Organisationen visas i nedanstående figur.

Figur 8 DC Syd

Den administrativa personalen består av tio personer, inklusive lagerhuschefen.
Lagerhuschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten, övervakar
gruppcheferna samt för lagrets talan ut till övriga organisationen. Lastnings- och
lossningsledarna har ansvar för att stämma av vilka lastbilar som kan släppas in,
bevaka avgångar och lägga upp arbetet för dagen med avseende på godsflödet. Det
finns en lastnings- respektive lossningsledare på varje skift, sammanlagt fyra
personer. Till administrationen hör även en vikt- och volymansvarig, vars uppgift är
att övervaka att rätt värden läggs in i datasystemet. Vidare finns en arbetsledning
bestående av två tjänster på respektive skift som har till uppgift att bland annat
sköta inrapportering till lönehanterarna, göra effektivitetsuppföljningar på
verksamheten och sköta bemanning. Gruppcheferna leder den operativa
verksamheten och ansvarar för bemanningen. De meddelar personalavdelningen
när ett personalbehov uppstår och genomför även rekrytering med
personalavdelningen som stöd. Det är en allmän åsikt att gruppcheferna bör hantera
bemanningen av ny personal, eftersom de då bär fullt ansvar för kvaliteten i
rekryteringen. Dessutom känner de den befintliga personalen så väl att de kan
bedöma vem som passar bra att anställa. Risken är emellertid att bemanningen kan
bli ensidig och att en viss typ av personer anställs.

Antal anställda lastning 4-5 personer/skift
Lastningar 25-30 enheter/dag eller 

1 500-2 000m3/dag
Tid lastning 30-40 min

Lagerhuschef
(1)

Gruppchefer
(15)

Administration
(9)

Operativ personal
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”Jag får själv sota för mina misstag om jag anställer fel kille”133

Resterande administrativa uppgifter exempelvis lönehantering utförs av en separat
enhet. En lönehanterare klarar i snitt av att sköta 250 stycken löner per månad givet
att denne inte utför några andra uppgifter.

6.1.2.1 Kontrollspannets storlek
Inom DC Syd nämns 15-20 underordnade per chef som en lämplig storlek på
kontrollspannet. Kontrollspannen anses kunna vara något större än femton personer
om gruppen är relativt enkel att hålla samman. Något som påverkar
sammanhållningen i positiv riktning är mångfald och likartade arbetsuppgifter.
Mångfald med avseende på ålder, kön, utbildning, personligheter och kultur är
eftersträvansvärt för att skapa en god dynamik i gruppen. DC Syd har vid ett
tillfälle upplevt vissa problem med att ha alltför ung arbetskraft och menar att en
blandning är att föredra.

”Det får inte bli en lekstuga, men vi måste samtidigt få in nytänkande”134

Gällande likartade arbetsuppgifter kan nämnas att om arbetsuppgifterna inom
spannet varierar kraftigt bildas det lätt ”läger” inom gruppen, vilket kan försvåra
sammanhållningen. Yrkesmässig erfarenhet kan också påverka sammanhållningen,
dock i både positiv och negativ riktning. Erfarenhet ökar de underordnades förmåga
att själva lösa problem och ta ansvar, vilket minskar behovet av styrning. De får
emellertid inte vara alltför invanda i sitt arbete, då det kan medföra en viss ovilja
mot förändringar. Nya idéer och perspektiv måste alltid finnas.

6.1.3 Arbetsdelning och rotation
Inom DC Syd används arbetsrotation. Anledningen är en önskan om att bygga upp
en mångkunnighet hos personalen och att alla ska kunna samtliga moment.
Dessutom används arbetsrotation för att skapa variation för de anställda.
Arbetsrotation har dock inte fått så stor genomslagskraft inom DC Syd, på grund av
att fastighetens ytor är något begränsade och att aktiviteterna relativt lika. Detta får
till följd att rotation inte ger mycket variation med avseende på varken
arbetsuppgifter eller arbetsmiljö.

6.1.3.1 Arbetstider och skiftarbete
Personalen på DC Syd arbetar sedan i september 1999 i tvåskift. Anledningen till
detta är en hög efterfrågan i kombination med att verksamheten till stor del är
automatiserad. För att utnyttja automatikens kapacitet räckte inte ett skift. Den stora

                                             
133 Palm, J. 000224
134 Biesert, U. 000224
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fördelen med tvåskift är just högre kapacitetsutnyttjande och därmed
kapitalutnyttjande, men det uppstod vissa problem vid införandet. Det var svårt att
förändra invanda rutiner och skiftarbete innebar privata problem för exempelvis
anställda med barn. En annan nackdel de nämner med skiftarbete är att
kommunikationsproblem mellan skiften lätt kan uppstå.

”De har en förmåga att se när andra skiftet gör fel, utan att förstå varför de
exempelvis inte hunnit med vad de kanske borde ha hunnit.”135

Operativ
personal

Må-tor Fre Raster totalt
(tim.)

Dagskift 06.00-
14.30

06.00-
12.15

0,5/0,25

Kvällsskift 14.15-
22.45

12.00-
18.15

0,5/0,25

Figur 9 Arbetstider, DC Syd

Arbetstiderna är utformade utifrån kollektivavtalet som reglerar att arbetstiden vid
tvåskift ska vara 38 timmar/vecka med ersättning för 40 timmar. I möjligaste mån
undviks arbetstid före 07.00 och efter 18.00, på grund av att lönekostnaden då är
40% högre. DC Syd har ingen uppfattning om hur stor den effektiva arbetstiden är,
vilket avser hur mycket tid som en anställd arbetar effektivt.

6.1.4 Variationer i belastning
Lågsäsong infaller efter jul och högsäsong i samband med katalogsläppet i augusti.
Tack vare organisationens expansion har det dock inte uppstått någon arbetsbrist
under lågsäsongen, snarare är det då verksamheten kan komma i fas. Högsäsongen
ligger parallellt med semesterns slut när den ordinarie personalen kommer tillbaka.
Bemanningsfrågan löses genom att sommarvikarier får förlängd anställning.

Måndagar är den högst belastade dagen medan fredagar har lägst belastning.
Variation i arbetstryck hanteras via utlåning mellan funktioner, men problemet är
att det ofta är högt tryck överallt samtidigt.

6.2 Mercantile
IKEA:s distributionscentral i Torsvik drivs av tredje part, Mercantile. Fastighetens
yta är 90 000 m2 och 6 300 artikelnummer lagerhålls. Mercantile levererar till
IKEA-varuhus, till kund via LSC*-kanaler samt direkt till kund genom postpaket.

                                             
135 Palmkvist, J. 00-03-23
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Verksamheten sysselsätter 250 personer varav 22 arbetar med administrativa
uppgifter.

6.2.1 Lagerflöde
Lagerflödet ser ut på ett traditionellt sätt, men det finns även viss kundorderstyrd
verksamhet i form av postpaket under 20 kilogram. Deras verksamhet är inte
speciellt automatiserad, det finns dock ett mindre kranlager. Kapacitetsmåtten är
baserade på historiska data, främst baserade på den belastning som varit vid
mättillfället.

6.2.1.1 Lossning
Till lossning och lastning används samma portar, totalt 50 stycken. En person
ansvarar helt för att lossa eller lasta en sändning av gods. När gods anländer
kontrolleras antal kollin, artikelnummer samt yttre kvalitet. Yttre kvalitet
kontrolleras för att försäkra sig för att inte bli ersättningsansvarig för gods som
skadas på väg från leverantör. Lossningstiden påverkas av hur trångt det är på
lossningsytan är och hur väl förankrat godset är.

6.2.1.2 Inlagring och lagring
Inlagring sköts av operativ personal samt en förman med administrativa uppgifter.
Deras arbete är att transportera pallarna till en lagerplats med hjälp av truck.
Kapaciteten för inlagringen uppskattas till 13 pallar per mantimme.

En del av lagret lagerhåller gods som är placerade på IKEA-pall och de övriga
delarna håller gods på Europapall. Lagret är fem nivåer högt, varav golvnivån är
plocklager och resterande nivåer är buffertlager. Lagret är inte speciellt
automatiserat, förutom ett mindre automatlager med fyra kranar. Flytande placering
används och för placeringen av gods ansvarar den administrativa personalen.

6.2.1.3 Plockning
Mercantile levererar postpaket som går direkt till kund (8%), till kund via LSC
(72%) och till varuhus (20%). Plock för varuhus och LSC skiljer sig åt då det först
nämnda innebär färre artikelnummer per pall, tre till sex stycken i jämförelse med
25-30 artikelnummer på en LSC-pall. På Mercantile görs både manuellt plock och
automatiskt plock via  kranar. De använder lösplock, alltså plock av enskilda
artiklar och inte av helpall. Det manuella lagret plockas från golvnivå och

Antal anställda  20 personer 12 i skift
Kapacitet  50m3/mh
Lossningar ungefär 50 st/dag
Tid lossning & kontroll 2 mh
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plockarna sköter själva påfyllning av gods från buffertplats till plockplats. Gods till
LSC plockas på aggregerad kundnivå och en plockare hanterar en hel order. Även
gods till varuhus plockas på en hel batchorder.

Plockkapaciteten påverkas främst av trucktrafik och lagringskapacitet. Vissa tider
är trucktrafiken mer intensiv, vilket försämrar plockeffektiviteten. Det blir trångt i
gångarna mellan ställagen och plockarna måste invänta varandra. Dessutom måste
truckarna köra långsammare när det är mycket aktivitet på ytorna.
Lagringskapaciteten påverkas ifall inlagringen inte hinner få in gods i tid till lagret
och brist i lagret uppstår.

Från kranlagret transporteras pallar till ett rullband som för godset till en station
där personal plockar över det antal artiklar som behövs till en ny pall. Efter
stationsplockningen transporteras godset via rullband och truck till en
utlastningsyta.

Postpacken
Gods som skickas i postpaket plockas och transporteras till en avdelning kallad
Postpacken. I den avdelningen emballeras, etiketteras och packas postpaketen i
postburar och transporteras till en utlastningsyta där Posten hämtar godset. Postens
lastbilar har inget fast körschema utan kommer så ofta som det behövs. Kapaciteten
hos Mercantiles Postpack är 20 paket per mantimme och de sysselsätter tretton
arbetare varav sex arbetar i skift.

Klippning
På kundorder erbjuds textilier i metervara, vilket innebär att tyget måste klippas till
efter kundens önskemål. Tre stycken plockare sköter klippningen, varav två arbetar
i skift. Varje vecka görs endast 10-15 klipp som tar ungefär tio minuter vardera.

6.2.1.4 Lastning
Innan packat gods levereras görs en utleveranskontroll för att undvika att de blir
ersättningsansvariga för gods som skadas under transport ut till kund. De
kontrollerar att artikelnummer, kvantitet och pall stämmer överens med godsets
följesedel samt att godset ställts vid rätt port. Detta sysselsätter sex
dagtidsanställda, men ofta anlitas resursgruppen som stöd. Mercantile utför själva
lastningen för att uppfylla IKEA:s krav på 60% fyllnadsgrad och de använder
spånskivor som placeras i mitten av lastbilen för att pallarna ska kunna ställas på
dessa.

Antal anställda 29 personer/skift +7 st dag
IKEA-pall plock 47,6 kolli/mh
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6.2.1.5 DDC – Direct Distribution Customer
En del kundorder innehåller artiklar på pall och DDS-artiklar, med andra ord soffor
och bänkskivor. Dessa artiklar lossas och lastas vid samma portar och transporteras
sedan in i lagret, ungefär 35 meter. Kunden ska få alla artiklar levererade samtidigt
och därför samordnas sådana leveranser på en yta som ligger i anslutning till
portarna. Detta arbete sysselsätter fyra personer som arbetar dagtid och kapaciteten
i aktiviteten är ungefär 12 m3 per mantimme.

6.2.2 Organisation
De administrativa uppgifter består av att ta fram dokument av olika slag,
exempelvis tullpapper och fraktsedlar. Dessutom ansvarar den administrativa
personalen för placering av inkommande gods i lager, vilket görs manuellt.

Den operativa verksamheten är uppdelad på plockning och bilkaj, med en lagerchef
var. Bilkaj inkluderar lossning, inlagring, utlagring och lastning. Varje avdelning
har också en förman vars uppgift är att leda avdelningens arbete samt visst
administrativt arbete, exempelvis orderbekräftelser och listor över nya plockplatser.

Figur 10 Mercantile

Verksamheten bemannas per vecka med utgångspunkt i årsprognoser för
belastningen från IKEA samt statistik över tidigare års verksamhet. Rekrytering
och anställning är inte veckobaserad, men den arbetsstyrka som finns fördelas ut
efter dagsbehovet i olika aktiviteter.

Platschef (1)

Lagerchefer (2)

Förmän (15)

Operativ
personal

Administrativ
chef (1)

Administrativ
personal

Antal anställda 6 personer, oftast 12
Sändningar 50 st/dag
Tid för lastning 2 mh/lastning
Kapacitet för lastning 30 m3/mh
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6.2.2.1 Kontrollspannets storlek
Inom Mercantile anses kontrollspannets storlek variera med en avdelnings
belastning, men det anses också vara individuellt för respektive förman. Ett
generellt snitt för spannstorleken finns därför inte. En avdelning bör ha en förman,
men om uppgifterna är omfattande kan två förmän dela på arbetet. En gemensam
övertygelse är dock att hålla antalet chefer så lågt som möjligt och att ge individen
utrymme till eget ansvar. På Mercantile varierar kontrollspannen från tre
underordnade upp till fyrtio.

6.2.3 Arbetsdelning och rotation
Varje avdelning har en standardbemanning, det vill säga personal som tillhör den
specifika funktionen. Dessutom finns en resursgrupp, 27 personer, som roterar i
verksamheten och arbetar där det behövs extra personal. Denna grupp täcker upp
frånvaro och hjälper till där det behövs när det föreligger en hög belastning. Om
resursgruppen inte räcker till lånas personal ur standardbemanningen mellan
avdelningar. Någon schemalagd rotation används dock inte. Fördelen med rotation
har noterats när personal har lånats mellan avdelningarna och då i form av att de
anställda har fått mer helhetssyn.

”Som plockare blev jag utlånad till lastningen ett tag. När jag kom tillbaka visste jag hur
en välpackad och lättlastad pall ser ut och kunde underlätta lastarnas arbete.”136

6.2.3.1 Arbetstider
På samtliga avdelningar används skiftarbete, dock arbetar inte all personal i skift.

Operativ
personal

Må-Tor Fre Raster totalt (tim.)

Dagsskift 05.30-14.00 05.00-17.00 1,0
Kvällsskift 14.00-23.00 Ledig 0,75

Figur 11 Arbetstider, Mercantile

Vissa avdelningar använder även nattskift eller lördagsskift. Fördelen med
skiftarbete är ett högt kapacitetsutnyttjande och att flödet blir jämnare, vilket
förbättrar produktivitet och kvalitet i arbetet. Genom att vara i drift fler timmar per
dygn kan trängsel i lagergångar och liknande minskas och dessutom krävs mindre
utrustning eftersom de olika skiften kan dela på truckar, terminaler och annan
utrustning. Nackdelen med skift är att förmännen inte träffar sina underordnade lika
ofta. Det kan medföra problem med att personalen inte jobbar lika hårt när de
slipper direkt övervakning. Nackdelen med skiftarbete är att det är dyrt, före eller

                                             
136 Johansson, M. 2000-03-07
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efter den vanliga arbetstiden är det 40% dyrare. Mercantile uppskattar den effektiva
arbetstiden till ungefär 6,5 timmar per dag.

6.2.4 Variation i belastning
Variationer som uppstår är främst volymvariationer och tidsförskjutningar.
Volymvariationer är resultatet av ojämn efterfrågan och verksamheten har en tydlig
säsongstopp i augusti när IKEA:s katalog släpps. Under veckan är tisdagar och
onsdagar mest belastade, men till viss del även fredagar då verksamheten är i drift
färre timmar. Tidsförskjutningar beror på att transportörerna inte passar de tider
som är förbestämda.

6.2.5 Kundorderstyrningens krav på verksamheten
Mercantile levererar både till varuhus och mot kundorder och det som skiljer
leveranssätten åt är ledtiden. För det första finns krav på avsevärt kortare ledtid vid
kundorderleverans. Gods kommer in klockan tre på natten och det som plockas
idag ska levereras imorgon, vilket innebär drygt 36 timmars ledtid. Dessutom krävs
god leverenssäkerhet. Mercantile arbetar med 99,5% leveranspålitlighet. Korta
ledtider ökar dock risken för misstag, eftersom tidspressen är hård. Det är för att
garantera leveranspålitligheten som utleveranskontrollen görs.

Kundorderförsäljning innebär också arbete med returer och reklamationer, vilket
sysselsätter fem personer i två skift. Returer består av skadat gods samt leveranser
där artiklar saknas eller är av fel sort. Godset kommer från kunden via LSC till
Mercantile. Oskadat gods läggs i lager medan skadat gods skickas till varuhusen.

6.3 LSC Norrahammar

LSC* Norrahammar startades 1998 och levererar ut varor på kundorder som
överstiger 20 kilogram, i nuläget läggs de flesta orderna från kunder via ett IKEA-
varuhus. LSC Norrahammar med sjutton anställda drivs av IKEA. Vi studerar LSC
Norrahammar då CDC ska ersätta LSC samt för att se hur lagerarbete präglas av
IKEA.

6.3.1 Lagerflöde
Ett LSC sorterar och distribuerar artiklar direkt till kund och fungerar därmed som
ett mellanled mellan lager och kund. I de flesta fallen omlastas endast artiklarna
och det är endast DDS-sortimentet som lagras. Detta sortiment ska egentligen inte
lagras, men för att kunna samordna leverans av flera artiklar till kund krävs viss
lagring (5-6 dagar). LSC är inte speciellt automatiserat, utan mycket av hanteringen
sköts rent manuellt. Det finns dock ett stödjande system som berättar vilka kunder
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som ska ha vad. Kapacitetsmåtten är i många falla rätt vaga uppgifter och baserade
på erfarenhet och uppskattning.

6.3.1.1 Lossning
Lossning och lastning använder samma portar. Det finns totalt fyra portar, en port
för varje leveransort. Dagligen anländer 3-5 lastbilar med släp, vilka lossas och
artiklarna sorteras sedan till respektive kund. Vid lossning görs en kontroll av att
det inte finns några synliga skador. Om det är fel artikel eller kvantitet kommer det
att upptäckas när artiklarna sorteras ut på kundorderna och kontrolleras därför inte i
detta skede. Varje pall har en egen identitet som rapporteras in i ett datasystem som
genererar en lossningslista. Listan visar vilken kundplats en order har fått.

6.3.1.2 Sortering/packning
Varje kundorder får en specifik kundplats och innan godset sorteras ut på
respektive plats fattas beslut om vilken typ av pall som ska användas. IKEA- pall
används till 80% av kundorderna, då det är väldigt viktigt att godset inte sticker ut
på sidorna och skadas vid transporten. När planeringen är färdig sorteras godset ut
till respektive kundplats. Packningen på lastbäraren försvåras om artiklarna skiljer
sig mycket åt vad det gäller vikt, storlek, utformning eller om godset är ömtåligt.
Små artiklar och tillbehör läggs i en papperspåse och klistras fast på pallen.

6.3.1.3 Lastning
Norrahammar försörjer fyra områden; Jönköping, Växjö, Linköping och Örebro.
Allt gods tranpsorteras med Posten som utför lastningen själva med hjälp av
personal från LSC. Innan lastning kontrolleras godset mot en körlista. I vissa fall
ska kundordern inte gå iväg direkt och sätts då undan på en uppställningsyta. Detta
kan bero på att kunden inte har gått igenom kreditkontrollen. När godset ska
levereras måste det ”mergas” på en avställningsyta, vilket innebär att alla artiklar
som ska levereras till en specifik kund sammanstrålas i samma lastbil. På den här
avställningsytan hamnar också varor som inte har levererats beroende på att varan
är defekt.

6.3.2 Organisation
I dag har Norrahammar sjutton anställa varav tre är administrativ personal och en
ansvarig. Nedan presenteras organisationen i en figur:

Figur 12 LSC Norrahammar

Lageransvarig

Administration Operativ personal



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

45

I den operativa personalen finns en ansvarig för respektive aktivitet, detta är dock
ingen uttalad hierarkisk nivå. Den administrativa personalen sköter returer,
kontakten med varuhusen och är något av spindeln i nätet. De behärskar också
datasystemet och ansvarar således för att bland annat lossningslistorna blir
korrekta.

6.3.3 Kontrollspannets storlek
LSC har få anställda och därmed endast ett kontrollspann. Uppfattningen är att en
platt organisation är att föredra, eftersom de anställda får större utrymme till eget
ansvarstagande. Allmänt anses spannets storlek påverkas av vilka personer som är
anställda och då främst deras förmåga till eget ansvarstagande. Unga människor
anses vara mer vana vid att ta ansvar. Maximalt anses 25 underordnade per chef
vara att rekommendera, om det är fler kan inte en personlig relation bibehållas.

6.3.4 Arbetsdelning och rotation
På LSC Norrahammar får varje anställd utföra de flesta arbetsuppgifterna, eftersom
de följer godset från lossning till lastning. Detta resulterar i ett varierande arbetet.
Ansvaret är uppdelat på många olika personer i förhoppning om att alla ska känna
sig delaktiga. Fördelarna är att det finns en backup vid sjukdom och semester samt
att organisationen inte är beroende av några speciella nyckelpersoner. Dessutom
anses det nyttigt att arbeta med såväl olika personer som uppgifter.

6.3.4.1 Arbetstider
De tretton operativt anställda arbetar måndag- fredag mellan 07.00-16.00. Vid låg
belastning finns det möjlighet att låna ut personal till enheter som behöver dem
mer. Under dessa perioder passar de även på att utbilda personalen. Hur mycket en
person kan arbeta effektivt är svårt att säga, men drygt sex timmar anses vara
rimligt. Lagerarbete är fysiskt ansträngande, vilket förkortar tiden som en person
kan arbeta effektivt.

6.3.5 Variation i belastning
Det finns tydliga säsongsvariationer och försäljningstoppen är under hösten. För att
jämna ut detta försöker IKEA sprida ut kampanjer däremellan. Till en början hade
terminalen stora problem med hög belastning på torsdagar. Detta berodde på att alla
artiklar som kunder beställde under fredag-söndag föregående vecka skulle lossas
från LSC under torsdagen. Det gjorde det nästan omöjligt att hinna med på
torsdagarna, medan överkapacitet fanns andra dagar. För att klara torsdagstopparna
fick extra personal hyras in genom uthyrningsföretag. Problemet har idag lösts
genom central planering från Helsingborg. Genom bättre informationssystem kan
LSC se kommande sex dagars kundorderbeställningar och på så vis har det blivit
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möjligt att se vilken bemannings som krävs. Vissa ledtider har som konsekvens av
detta ökat med en dag, men ledtiden har å andra sidan blivit säkrare.

6.3.6 Kundorderstyrningens krav på verksamheten
Konsekvensen av en kundorderstyrd verksamhet är att fyllnadsgraden i lastbilarna
blir låg, då det inte alltid finns tillräckligt med kundorder till en ort.
Leveransdatumet är redan fastställt och det går därför inte att vänta en dag extra för
att få fler leveranser till samma rutt. Pallarnas form gör det också svårt att stapla
pallarna på varandra.

Kraven på ledtiden ökar och det är viktigt att ha säkra ledtider så att leveranser
kommer som avtalat. När detta uppnåtts kan arbetet med att förkorta ledtiden
påbörjas. Den korta ledtiden måst dock sättas i relation mot kostnaden för denna,
inte minst för att kunden ska slippa högre kostnader.

Vissa artiklar har bristande emballage, vilket gör hanteringen svårare. Detta gäller
exempelvis sängar som endast har en tunn plast som skydd. För att förenkla
kundorder hanteringen skulle vissa artiklar således behöva bli mer
kundordervänliga.

Det är endast artiklar som lämnat Mercantile men inte nått ut till kund som
returneras till ett LSC. Returflödet omhändertas under två dagar i veckan. De
artiklar som har brutits ur sin förpackning eller som är felaktiga återsänds till
respektive varuhus.

6.4 ICA Centrallager
ICA Centrallager i Västerås lagerhåller kolonial- och specialvaror. De försörjer
2200 ICA-butiker i Sverige samt levererar specialvaror till Norge. Verksamheten är
delad i enheterna C och D. Vi har studerat C-sidan med en yta på 38000 m2 och
lagerhållning av specialvaror och lågfrekventa kolonialvaror. Det arbetar totalt 280
personer på lagret. ICA arbetar under förutsättningar som liknar kundorderstyrning,
trots att lagret endast försörjer detaljister.

6.4.1 Lagerflödet
Vi kommer främst att redogöra för koloniallagret, eftersom specialvarornas flöde ej
är i fokus för vår studie. Kapacitetsmåtten är baserade på historisk data, men är
främst beräknade efter vilken belastning det varit vid mättillfället.

6.4.1.1 Lossning
ICA använder tidslossning, vilket innebär att varje transportör har en given tid på
sig att lossa, ungefär en timme. När godset har lossats ställs det på en mindre
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mottagningsyta och genomgår sedan en kontroll med avseende på antal pallar, yttre
kvalitet samt pallsort.

Lossning och kontroll av kolonialvaror tar ungefär 30 minuter per sändning och
sker från fyra portar. Gods som är lågfrekvent eller anländer i speciella
transportförpackningar paketeras om. En till två personer arbetar med att förädla
detta gods.

6.4.1.2 Inlagring och lagring
Kolonialgodset flyttas sedan från kajen till en avställningsyta. Därifrån
transporteras dessa pallar tillsammans med det ompackade godset in i lager.
Datasystemet informerar personalen var godset ska placeras via truckdatorerna.
Godset lagras i två olika lager som omsätts ungefär 26 gånger per år och har
tillsammans 50 000 pallplatser varav 11 500 är plockplatser. Inlagringskapaciteten
uppskattas till att vara ungefär 25-30 pallar i timmen. Specialvarorna lagras i ett
stort automatiserat kranlager medan kolonialvarorna lagras i ett manuellt lager med
sex nivåer varav de två understa nivåerna utgör plocklager. Placeringen i lagret är
flytande. Vissa produkter plocklagras i mindre hyllfack. Det rör sig om mindre
artiklar som exempelvis kryddor, kemiskt tekniskt och konfektyr.

6.4.1.3 Plockning
Ur koloniallagret plockas gods mot kundorder, vilket avser order från en butik. En
kundorder delas mellan flera plockare och en form av vågplockning/batchplockning
används. Volymen i beställt gods beräknas i form av hur många rullburar (höga
vagnar) som krävs. En order delas så att varje plockare hanterar tre rullburar,
eftersom detta är vad truckarna klarar av. Plock från pallar och kartonger till
rullburar innebär att en hel del emballage blir kvar vid plockplatserna. Några
personer som inte är plockare ansvarar för att ta hand om emballage samt hålla
gångar och pallplatser rena. Bufferten i kranlagret flyttas till och plockas från ett
manuellt höglager i sju nivåer där högplocktruckar används. Lågfrekvent gods
plockas dock direkt ur kranlagret, det vill säga kranarna plockar ut en pall som en
person sedan tömmer på det antal av artikeln som behövs, vilket är en form av
stationsplockning. Sedan låter de pallen gå tillbaka in i lagret igen. Godset ställs
sedan på arrangeringsyta och transporteras med truck till utlastning.

Antal anställda lossning 5 personer/skift
Antal anställda packning 2 personer/skift
Sändningar 50 st/dag
Tid för lossning 30 min/sändning



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

48

Felfrekvensen för plockningen är endast tre promille, vilket innebär tre fel på 1000
plockade kollin. När en plockorder är avklarad förses den med lastbäraretikett,
vilken informerar om utlastningsyta och sändning, innan godset körs till utlastning.
Lagret hanterar även returnerat gods av vilket det som inte är skadat läggs i
speciella returplatser och inte på ordinarie plockplats. Detta gods plockas sedan
före det som finns i det ordinarie lagret. Därigenom slipper personalen onödiga
transporter med returgods. Plockarna meddelas därefter vart de ska hämta dessa
artiklar.

6.4.1.4 Lastning
Gods lastas genom de mittersta portarna. Lastningspersonal scannar
lastbäraretiketten och kontrollerar att godset verkligen ska lastas med den aktuella
sändningen. Detta eliminerar i stort sett risken för felleverans. En lastning tar
mellan 45 minuter och 1,5 timme och utförs främst av chauffören, med hjälp av en
utlastare. Skillnaden i tid beror på att vissa lastbilar har två lastdäck*. På varje nivå
kan det lastas 80 rullburar. Delvis används egna lastbilar, men främst anlitas
transportföretag.

6.4.2 Organisation
ICA Centrallager är en del av distributionsenhet (DE) Västerås. Hur DE Västerås är
organiserat visas i följande figur.

Antal anställda lågplock kolonial 60 personer/skift
Emballagehantering 3-4 personer/skift
Kapacitet totalt 170 kolli/timme

Antal anställda 6 st/ skift
Tid 45min –1,5 h
Antal leveranser 38 st/ dag
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Figur 13 ICA

Arbetsledningens uppgift är att planera in- och utleveranser på både kort och lång
sikt samt att sköta administrationen av lagerplatser och artikelplacering.

Administrationen sköts främst av den operativa personalen. De skriver ut
mottagningsdokument, palletiketter, plockunderlag, lastbäraretiketter, utlastnings-
dokument, följsedlar till leveranserna, fraktsedlar, fakturor. De utför också statistisk
uppföljning såsom exempelvis produktionsstatistik.

ICA har också en kiropraktor som ansvarar för medarbetarnas hälsa och då främst
deras fysiska hälsa. Det finns en nybyggd träningslokal med möjlighet för
styrketräning och innebandy, där kiropraktorn bedriver sin verksamhet.

6.4.2.1 Kontrollspannets storlek
Uppfattningen inom ICA är att kontrollspannets storlek bör vara 15-20
underordnade per chef. Varje arbetsledare ansvarar vanligtvis för drygt 25
anställda. Det finns dock avdelningar där kontrollspannen uppgår till 50-60
personer, vilket anses vara för stort.

Kontrollspannets storlek påverkas enligt ICA av följande faktorer:
♦  Belastning: Antalet underordnade måste anpassas till en avdelnings belastning,

hög belastning kräver mindre kontrollspann.
♦  Uppgiftens komplexitet: Ju mer komplicerat arbete, desto viktigare blir chefens

vägledande och sammanhållande roll. Chefen bör ha färre underordnade för att
kunna ge varje individ det stöd och ledning som denne behöver.

♦  Underordnades självständighet: Vissa yrkesgrupper är mer självständiga än
andra. Som exempel kan nämnas att transportörer vanligen arbetar väldigt
individuellt och kräver mindre styrning. Kontrollspannen kan då utökas.

♦  Social faktor: En chef får inte ha så många underordnade att denne inte kan ha en
personlig relation till samtliga underordnade. Det är viktigt att chefen inte blir
anonym för då kommer inte denne att kunna leda sin grupp på ett effektivt sätt.
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”Kalla det Management By Walking Around eller vad som helst, men chefen måste kunna
kommunicera med varje underordnad.”137

6.4.3 Arbetsdelning och rotation
Inom verksamheten används inte någon schemalagd arbetsrotation. De anställda på
en avdelning hjälper varandra när det behövs, men personalen roterar inte mellan
olika avdelningar. Detta beror inte på att arbetsrotation anses dåligt, tvärtom nämns
inga nackdelar med rotation. Problemet är att 50% av de anställda är sysselsatta
med plock och resterande 50% med andra uppgifter. Det finns inte så mycket att
rotera mellan, varannan vecka skulle de anställda alltid plocka ändå. Dessutom är
det plock som attraherar personalen minst. Vidare möter ICA kontinuerlig tillväxt
och har därför haft svårt att hinna med att utveckla exempelvis arbetsrotation.

6.4.3.1 Arbetstider
Inom ICA Centrallager används skiftarbete. Skifttiderna är olika för lagerplanerare
och operativ personal. Lagerplanerarna arbetar 07.00-16.00 respektive 16.00-23.00
och verksamheten är i drift måndag till fredag i båda skift.

Operativ
personal

Må-fre Raster totalt
(tim.)

Dagsskift 06.00-14.30 1,25
Kvällsskift 14.30-22.50 1,25

Figur 14 Arbetstider, ICA Centrallager

Fördelen med skiftarbete är att verksamheten kan hantera större volymer till följd
av att driften utökas. Nackdelen är att det är kostsamt till följd av skifttillägg. ICA
har ingen uppfattning om hur stor den effektiva arbetstiden är.

6.4.4 Variation i belastning
ICA:s varor följer ett tydligt men ojämnt konsumentbeteende. Till följd av detta har
verksamheten tydliga belastningstoppar måndagar, tisdagar och fredagar. Detta har
de löst genom att anställa deltidspersonal. Det har dock blivit allt svårare att hitta
personer som är villiga att bara jobba tre dagar i veckan. Belastningen har också
säsongsvariationer med hög belastning runt storhelger som påsk, midsommar och
jul, vilket har lösts genom att anställa tillfällig personal.

                                             
137 Wilhelmsson, C. 2000-03-09
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6.4.5 Kundorderstyrningens krav på verksamheten
ICA levererar inte direkt till slutkund, men deras arbete gentemot butikerna kan
jämföras med kundorderstyrning, men med fasta kvantiteter som är större. Dock
anser de inte att kundorderstyrning förändrar lagerverksamhet i stor utsträckning.

”Logistik betyder sunt förnuft. Det gäller att få rätt sak till rätt plats i rätt tid utifrån
de egna förutsättningarna, vare sig du levererar mot kundorder eller inte.”138

Att leverera mot kundorder ställer emellertid krav på korta ledtider. ICA-butikerna
lägger order klockan 20.00 dag ett, vilket genererar plockning under kvällen och
följande morgon. Godset levereras sedan ut under dag två och når butiken via
omlastningscentral samma dag. Detta innebär drygt 24 timmars ledtid. Vissa
butiker kan dock inte få godset förrän dag tre till följd av det geografiska avståndet.

Vidare nämns att kundorderstyrning kräver flexibilitet i kapacitetsutnyttjandet, på
grund av de belastningsvariationer som beror på vecko- och säsongsvariationer. Det
går inte att ha en fast kapacitet om den ska utnyttjas effektivt, utan kapaciteten
måste vara flexibel. Detta kan innebära deltidsanställning och liknande.

6.5 ParInova
ParInova hanterar all kundorderförsäljning av Biltemas varor inom Sverige samt
viss försäljning till Europa. Företaget har 280 000 fasta kunder. 14 000
artikelnummer finns i sortimentet och fastighetens yta uppgår till 4000 m2. Antalet
anställda är 50 personer.

6.5.1 Lagerflödet
ParInova försörjs av Biltemas centrallager i Linköping och levererar endast mot
kundorder. Order kommer via telefon (50%), fax (16%), brev (16%) och Internet
(18%). Kapacitetsmåtten är baserade på historiska data och bygger på den
belastning som varit vid mättillfället.

6.5.1.1 Lossning
Aktiviteten består av mottagning, kontroll och uppackning. Vid ankomst
kontrolleras antalet artiklar samt om godset är skadat. Därefter avemballeras
pallarna och artiklarna packas upp till lastbärare, vilket är backar, som ställs på en
vagn och förs till inlagring.

                                             
138 Wilhelmsson, C. 2000-03-09
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6.5.1.2 Inlagring och lagring
Inlagringen använder FIFO (First In and First Out). Detta medför att nyuppackade
artiklar läggs längst bak i backen. Anledningen är att vissa artiklar har en begränsad
hållbarhet, exempelvis batterier. ParInovas lager är ett hyllager i fem nivåer. Inget
buffertlager finns utan allt gods är plockbart. Buffert är inte nödvändigt då Biltemas
centrallager ligger geografiskt nära och kommunikationen mellan verksamheterna
är snabb och kontinuerlig. I lagret placeras gods enligt en fast princip, eftersom
datasystemet inte klarar en flytande placering. Lagret är delat på tre delar efter
artiklarnas storlek och utleveransfrekvens. Närmast utlastningen lagerhålls stora
artiklar för att minska tunga lyft. Kapaciteten för inlagring är 2-3 m3.

6.5.1.3 Plockning och packning
Den plockprincip som används är batchplockning. Plocklistorna innehåller inte ett
fast antal order, utan det baseras på orderns volym, antal artiklar och vikt. En batch
innehåller dock aldrig mer än 24 order. Ingen hänsyn tas till geografisk leveransort
vid plockningen, eftersom Posten själva sköter den sorteringen. Varje person
plockar hela batcher i kundvagnar och går sedan till ett speciellt packrum för att
sortera upp batchen på enskilda order. Varje plockare har en sorteringsvagn med en
back för respektive order i vilken sorteringen görs. Efter sortering packas ordern
och en kontroll av antalet artiklar görs, vilket tar 2-3 minuter per paket. Därefter
läggs paketet i en postbur som sedan förs ut till en utlastningsyta. Varje person som
arbetar med plockning, sortering och packning har ett personligt ansvar för att allt
blir rätt. Därigenom får varje person ett helhetsansvar och eventuella felplock kan
härledas till plockaren.

Eftersom personalen har helhetsansvar får de även ansvara för hanteringen av
returer på de paket de själva plockat och packat. Returerna som de får tillbaka
består av outlösta paket och återköp samt byten som returneras. Transportskadat
gods hanteras av kundservice då det inte kan läggas på plockarnas ansvar. Totalt
returneras 2,8% av utlevererat gods, vilket är lågt då snittet bland postorderföretag
ligger runt 7%. Returflödet är kostsamt då det kräver extra frakt (140 kronor) och
merarbete. Därför är lönesystemet upplagt så att ett visst pålägg reduceras om en
person har fler returer än genomsnittet.

Antal anställda 15 personer
Kapacitet 15-20 kollin/ mh för småplock

Anställda 2 personer
Sändningar 3 st/v, 150 m3

Kapacitet lossning 24 pallar/mh
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6.5.1.4 Lastning
Gods som väger mer än 100 kilogram levereras med Bilfrakt direkt hem till kund,
medan mindre gods skickas via Posten. De anställda samarbetar vid lastning av en
sändning.

6.5.2 Organisation
ParInovas är en relativt liten och platt organisation, vilket visas i nedanstående
figur:

Figur 15 ParInova

ParInovas VD leder verksamheten och sköter även viss administration såsom
rekrytering, löner och bokföring. För den operativa personalen finns en
arbetsledare som ansvarar för ankommande, inlagring, plockning och packning. En
person är lagervårdansvarig och bevakar beställningspunkter och se till att det är
ordning och reda i lagret. En person ansvarar för datasystemet och försörjer
plockarna med plocklistor, etiketter och andra utskrifter. Även ordermottagning och
kundservice är till stor del administrativt arbete. 3-4 personer arbetar med
kundservice. Deras uppgift är att ge kunderna råd om vilka produkter de behöver,
hur de ska monteras samt hjälpa till vid reklamationer och felleveranser.
Kundservicen skulle egentligen inte behöva ligga i anslutning till verksamheten,
utan skulle fungera på annan plats. Det gäller även ordermottagningen, där det
arbetar fjorton personer som dagligen tar emot 800-1 000 order.

”De skulle kunna sitta hemma, i Norrland, i Polen eller någonstans där exempelvis
lönekostnaderna ser annorlunda ut.”139

                                             
139 Orrhagen, Å. 00-03-28
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6.5.3 Kontrollspannets storlek
Inom ParInova anses 20-25 underordnade per chef vara en lämplig storlek på
kontrollspannet. Dock anses den optimala storleken variera med verksamhetens
karaktär. Följande faktorer nämns som påverkande:

♦  Delaktighet: Ju mer delaktig chefen är i verksamheten desto mindre kan spannen
vara. Det är viktigt att chefen har en förståelse för verksamheten.

♦  Social kontakt: Chefen måste kunna ha en personlig relation med alla
underordnade för att se hur de mår, veta om deras behov och liknande.

♦  Resultatuppföljning: Antalet underordnade får inte bli så stort att chefen inte kan
se individens prestationer och göra en rättvis resultatuppföljning.

♦  Arbetsuppgiften: Ju bredare arbetsuppgift de underordnade har, desto större kan
deras personliga ansvar göras. Om en person exempelvis ansvarar för att plocka,
packa och kontrollera ett kundpaket blir det lätt att spåra dennes prestationer och
eventuella misstag. Det är då möjligt att ha större kontrollspann.

♦  Ålder: Yngre personer kräver oftast mer styrning.

”Det finns en uppfattning att arbeta är en fråga om att lyfta lön, det krävs att vi får in
rätt tänkande om vad arbete innebär hos dessa personer”.140

6.5.4 Arbetsdelning och rotation
Inom ParInova används inte arbetsrotation i någon stor utsträckning. Detta beror på
att de flesta anställda inte vill ha det. Vissa roterar dock mellan plockning/packning
och ordermottagning, det rör sig om 7-8 personer. Arbetsrotation ses dock som
något positivt från ledningen. Fördelarna är att rotation till ordermottagningen ger
helhetssyn och kundfokusering i och med att fler anställda får möjlighet att ha
direktkontakt med kunderna.

6.5.4.1 Arbetstider
Skiftarbete behöver inte användas inom ParInova, utan verksamheten är endast i
drift dagtid. Den operativa personalen arbetar 07.00-16.00 medan ordermottagning
och kundservice är öppet 08.00-18.00. I arbetstiden ingår 30 minuters lunch samt
två raster på 15 minuter.

Må-Fre Raster totalt (tim.)
Operativ personal 07.00-16.00 1,0

Figur 16 Arbetstider ParInova

ParInova har inte någon uppfattning om hur stor den effektiva arbetstiden är.

                                             
140 Orrhagen, Å. 00-03-28
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6.5.5 Variation i arbetsbelastning
Verksamheten inom ParInova har både säsongsvariation och variation i belastning
under veckan. Arbetsbelastningen är som högst i samband med katalogsläpp, vilket
infaller i februari och augusti. Belastningen ökar 40-50% och håller vanligtvis i sig
3-4 veckor och hanteras genom anställning av extra personal, tre ordermottagare
och sex plockare/packare. Under veckan är måndag hårt belastad för
ordermottagningen och tisdag för plockning/packning. Detta klaras dock av med
befintlig kapacitet.

6.5.6 Kundorderstyrningens krav på verksamheten
Att leverera mot kundorder ställer främst två specifika krav på verksamheten. Det
första är att kunderna kräver snabba leveranser. ParInova har generellt en
leveranstid på ett dygn, vilket innebär att en order lagd idag plockas, packas och
levereras ut imorgon.

”Det är lite julafton att få sitt paket levererat och kunderna vill inte vänta i onödan”.141

Det andra är att kunderna kräver säkra leveranstider, vilket gör det viktigare att
hålla utsatt leveranstid. Det är även viktigt att alla paket levereras samma dag,
eftersom de flesta kunderna hämtar sina varor på posten och endast vill åka dit en
gång. Kunderna väljer i de allra flesta fall att få sina varor levererade via posten,
eftersom det då inte kostar något extra. ParInova skickar upp till 35 kilo via posten.

                                             
141 Orrhagen, Å. 00-03-28
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6.6 Kapacitetssammanställning
För att ge en övergripande bild av studerade lagers kapaciteter presenterar vi
nedanstående tabell. Kapaciteterna är utgångspunkt för vår CDC-analys där de
också kommenteras närmare. Rutor märkta med X innebär att vi inte kan presentera
en kapacitetssiffra. Att vi endast har uppgift från Mercantile gällande lastning beror
på att övriga lager inte sköter lastningen själva utan överlåter det på transportör. Att
LSC Norrahammar inte finns med beror på att deras verksamhet inte omfattar flera
av nedanstående aktiviteter, utan har en annorlunda verksamhet. LSC-lagret är mer
intressant för att se hur kundorderstyrningen fungerar idag. Där kapacitet är
uttryckt avses kapacitet per mantimme och där tid uttrycks avses tid per sändning.

Lager Loss.
kap.

Tid
loss.

Inlag.
kap.

Plock.
kap.

Last.
kap.

Tid last.

DC Syd 15m3 30-45 min 9 m3 20 kolli X 30-40 min
Mercantile 50 m3 2,5 h 13 pallar IKEA-pall

47,6 kolli
30 m3 2 mh

ICA X 30 min 25-30 pall 170 kolli X 45 min-
1,5h

ParInova 24
pallar

X 2-3 m3 15-20 kolli X 2 mh

Figur 17 Kapacitetssammanställning
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7 Generell analys av kundorderstyrda lager

ed hjälp av teorier och lagerstudier kommer lagerflödet, karaktäristika
för kundorderstyrda lagerverksamheter samt bemanningsaspekter att
diskuteras i detta kapitel. Det siffermaterial vi presenterade i empirin

analyseras inte i detta avsnitt,  utan i samband med bemanningen av CDC. Detta
kapitel avser att besvara syftets första del.

7.1 Kundorderstyrning
Det finns sju egenskaper som karakteriserar ett kundorderstyrt lager142, vilka vi
avser att analysera utifrån vår lagerstudie. Hur kundorderstyrning påverkar
orderkvantiteterna analyseras dock i samband med analys av lagerflödet (7.2).
Genom våra lagerstudier har vi funnit ytterligare en karakteristika, flexibilitet i
kapacitetsutnyttjande.

7.1.1 Direkt kundkontakt
Kundfokusering är ett måste hos alla personer i verksamheten vid
kundorderstyrning143 och därför är det enligt vår mening viktigt att alla delar sköts
på ett tillfredsställande sätt. Varje arbetsmoment och alla anställdas tankesätt måste
genomsyras av kundfokusering. Vi menar därför att det är viktigt att de anställda
inte enbart utbildas i traditionell lagerverksamhet, utan även ökar sin kunskap  om
kundservice. Ökad kunskap anser vi kan öka medvetenheten om kunden och på så
sätt öka ansvarskänslan hos de anställda.

Vi anser att en kundservicefunktion med god produktkännedom är viktigt, då det
ökar lyhördheten för kundernas önskemål. Genom kundservicefunktionen skapas
en möjlighet att växa och utvecklas med sina kunder, eftersom företaget får
information om den egna verksamhetens bra och dåliga sidor ur ett perspektiv som
inte erbjuds utan direkt kundkontakt. Därigenom kan företaget utveckla långsiktiga
kundrelationer och knyta kunden närmare verksamheten, vilket minskar risken för
att kunden väljer någon av konkurrenterna. Kundservicefunktionen behöver som
ParInova påpekade, inte ligga i anslutning till verksamheten.

7.1.2 Informationsflöde
Snabba leveranser och hög leveranspålitlighet förutsätter att informationsflödet är
snabbt och effektivt144. Det ställer enligt vår åsikt, krav på att datasystemet är väl

                                             
142 Ackerman, K. B. 1997, sid. 442
143 Tompkins, J. A. 1997
144 Persson, G. & Virum, H. 1998, sid. 22
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integrerat i verksamheten och att personalen förstår, kan hantera samt sålla
information. Behovet av ett bra informationssystem i ett kundorderstyrt lager anser
vi främst vara kopplat till verksamhetens storlek. Ju större en verksamhet är desto
viktigare är informationssystemets effektivitet. En liten verksamhet kan klara sin
verksamhet med enklare lösningar. ParInova använder sig exempelvis inte av
komplexa system för lagerhantering eller ordermottagning, medan ICA som har ett
omfattande och komplext varuflöde använder moderna och effektiva system. Vi
anser att anledningarna till detta är at det varken lönar sig eller är möjligt i vissa fall
att implementera på mindre lager.

7.1.3 Ordermottagning
Att ta emot order direkt från kund gör ordermottagningen mer omfattande, då order
kommer från ett stort antal beställare istället för ett mindre antal detaljister145. Inom
ParInova är 21 personer sysselsatta med allt arbete från lossning till lastning och
ordermottagning sysselsätter hela fjorton personer, vilket illustrerar hur omfattande
deras ordermottagningen är. Vi menar att kundorderstyrning dessutom innebär
ojämn belastning även för ordermottagningen. För ett traditionellt lager beror
variationer främst på säsongsvariationer, men vid kundorderstyrning kommer även
veckans dagar att belastas olika och inte alltid enligt ett återkommande mönster.
Inom de verksamheter vi har studerat är det vanligt att början på veckan är hårt
belastad. Dels för att den manuella delen av orderhanteringen ofta vilar under
helgen och dels för att fler order läggs under helgen då kunderna har tid att göra
beställningar.

7.1.4 Ledtidskrav
Kortare ledtider är ett uttalat faktum vid kundorderstyrning146, det har vi funnit
tydliga belägg för. ICA, LSC Norrahammar och ParInova har 24 timmar på sig att
leverera varorna efter lagd order och Mercantile har 36 timmar. Korta ledtider är
enligt vår uppfattning inte något stort problem om efterfrågan är stabil och känd,
men det är denna förutsättning som kundorderstyrning förändrar. Att i förväg
planera för säsongstoppar och andra efterfrågemönster är en sak, men en
kundorderstyrd verksamhet kan aldrig planeras med säkerhet. Det förstärks av att
verksamheter ofta har många kunder med relativt få inköp per år. ParInova har
280 000 fasta kunder, vilket avser kunder som har handlat mer än en gång under de
två senaste åren. Att förena korta ledtider med kundorderstyrning kräver
flexibilitet147, vilket vi upptäckt vara oerhört viktigt och därför ser som en av
grundstenarna i en kundorderstyrd verksamhet.
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Kunderna ställer krav på korta ledtider, men ännu viktigare är säkra ledtider. Med
det avses att varorna levereras vid den tidpunkt som har utlovats.148 Vi ser det som
särskilt viktigt när varorna levereras hem till kunden, eftersom kunden blir bunden
till att vara hemma och ta emot leveransen. Ledtiden måste därför kunna
bestämmas med stor säkerhet för att inte skapa missnöje hos kunden som kanske
tagit ledigt från jobb eller liknande. Vi anser att det är oerhört viktigt att ett företag
gör en noggrann analys av leveranstiden innan den bestäms. Försenade leveranser
kan leda till förlorade kunder. Vår uppfattning är att många människor som
beställer via kundorder gör det för att de inte har möjlighet att vara lediga från
arbetet för att handla eller ta emot varor och därför vill få varorna hemlevererade
under kvällar eller helger. Extra tydligt bedömer vi att det är när varor beställs via
Internet. Detta medför att transporterna också måste kundorderanpassas så att varor
kan levereras när kunden efterfrågar dem. En annan faktor är att kunden ofta vill ha
alla sina produkter vid ett tillfälle. Vårt besök på ParInova visade att detta är
särskilt viktigt gällande postpaket, eftersom kunden inte vill åka mer än en gång för
att hämta sin beställning.

Kundorderstyrd och JIT-styrd verksamhet möter likartade tidskrav149, vilket vi även
har funnit i vår lagerstudie. Snabba och effektiva leveranser kräver korta
genomloppstider och säkra ledtider. Lageraktiviteternas interna beroenden är en
bakomliggande faktor till andra krav, inte minst tidsaspekten som enligt oss inte
kan uppfyllas utan en väl integrerad verksamhet.

7.1.5 Transporter
Transporterna blir fler som en direkt konsekvens av kundorderstyrning, vilket beror
på att storskaligheten i transporterna inte kan utnyttjas150. Högre krav på snabba
leveranser anser vi minskar möjligheterna till samlastning då transportören inte kan
vänta in fler beställningar till ett specifikt geografiskt område, utan är bunden att
skicka ut paketet en viss dag och en viss tid. Ojämn efterfrågan förstärker detta och
försvårar leveransplaneringen. Vidare har vi noterat att kundorderpaket vanligtvis
är ojämna i formen till skillnad från helpallar som lätt kan lastas på varandra, vilket
också försämrar fyllnadsgraden. Genom att utöka så kallade DSD-produkter kan
komplexa och dyra transporter minskas151. Enligt vår mening bör därför
leverantörerna uppmuntras att i möjligaste mån skicka varor direkt till kund. En
kundorder kan vid DSD-leverans endast inkludera artiklar från en leverantör,
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annars krävs samordning i det kundorderstyrda lagret. Skulle samarbetet bli så bra
att leverantören kan garantera att artiklarna levereras en viss leveransdag kan dock
DSD även komma att omfatta kundorder med flera olika DSD-produkter eller
beställningar med blandade artiklar. Då skulle ingen samlastning av varorna
behövas utföras på lagret, kunden skulle ändå få alla varor levererade samtidigt.

Enligt vår uppfattning får transportören en viktig roll vid kundorderstyrning,
eftersom denne är den fysiska kontakten mellan företaget och kunden. Mötet är till
stor del avgörande för hur kunden upplever det säljande företagets service och
eventuellt missnöje med transportören sammankopplas med företaget. Det är därför
viktigt att anlita bra transportörer som kan förmedla det säljande företagets syn på
service.

Transportkostnaden är kanske den logistikkostnad som ökar mest vid
kundorderstyrning152. Vi bedömer att det är orsaken till att många företag väljer att
outsourca transporter, det vill säga att låta en extern part ansvara för uppgiften. Av
studerade lager sköter endast Mercantile lastningen själva och till största del
outsourcar samtliga lager transporterna.

7.1.6 Returhantering
När en kund handlar utan att fysiskt kunna se eller prova en produkt är
sannolikheten mycket större att kunden ångrar sig och genom att utnyttja sin
returrätt medför detta ett returflöde153. Fenomen har vi tydligt sett i studerade lager.
Vi har funnit att det också är lättare för kunden att handla mer än denne har
planerat eftersom beställning och betalning sker vid skilda tidpunkter. Enligt
ParInova är det normalt att 7% av försäljningen returneras. På LSC Norrahammar
utnyttjas två dagar per vecka för returhantering. Returer och reklamationer innebär
kostnader i form av extra arbete och transporter. Sammantaget kan sägas att
resultatet av våra lagerstudier överensstämmer med teorin att kundorderstyrda lager
har med tidskrävande och kostsam returhantering154. Som nämnts, betalar ParInova
140 kronor enbart i frakt för varje retur. Vi menar att det blir viktigt att göra rätt
från början så att returer främst beror på kundernas smak istället för att lagret
levererat ut felaktigt eller skadat gods. Vi anser att varje anställd i enlighet med
ParInovas system, bör rätta till sina egna misstag. Systemet tror vi kan minska
felfrekvensen och höja kvaliteten i arbetet, genom att de anställda motiveras att
göra rätt från början. Vår uppfattning är dock att det kan vara svårare att ha
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totalansvar från lossning till lastning på större lager och lönesystemet måste då
kunna kopplas till uppföljning inom respektive aktivitet.

7.1.7 Flexibilitet i kapacitetsutnyttjande
Genom våra lagerstudier har vi funnit att kundorderstyrning kräver flexibilitet i
kapacitetsutnyttjande. Det beror på att kundorderstyrning ger ojämn efterfrågan,
vilket gör det omöjligt att ha en fast kapacitet i kombination med fullt
kapacitetsutnyttjande. Att ha en fast kapacitet som klarar maximal belastning, men
som inte utnyttjas fullt vissa perioder är en kostsam lösning. Det kan dock vara
tänkbart om belastningen varierar mellan olika aktiviteter och tidpunkter, eftersom
överkapaciteten då kan fördelas genom tillfällig förflyttning av personal mellan
aktiviteterna. Detta system har anammats på Mercentile där en speciell resursgrupp
finns. Alternativet till fast kapacitet är enligt vår åsikt, att ha en kapacitet som
täcker normalbelastning. Vi menar att perioder med hög belastning då hanteras med
deltidsanställningar, extra skift och övertid. ICA kan sägas använda detta system.
Flexibel kapacitet gör även att fastighet och utrustning utnyttjas mer effektivt,
vilket ger effektivt kapitalutnyttjande men också ökade personalkostnaden då
övertid och skiftarbete är kostsamt. Med tiden bedömer vi att vissa
belastningsmönster kan uttydas även i kundorderstyrda lager, vilket gör det lättare
att ha flexibel kapacitet. Utifrån detta resonemang kan sägas att flexibilitet är en
annan gemensam nämnare för en kundorderstyrd och JIT-styrd verksamhet, vilket
överensstämmer med vår teori155.

7.2 Lagerflödet
I detta avsnitt diskuteras skillnader och likheter mellan traditionella och
kundorderstyrda lager med avseende på lagerflödet.

7.2.1 Lossning
Skillnaden mellan lossning i ett traditionellt lager och ett kundorderstyrt, anser vi
ligga i att renodlad kundorderstyrning innebär lägre lagernivåer och därmed mer
frekventa leveranser med mindre kvantiteter från leverantörerna. Enligt studien
medför detta fler lossningar, vilket leder till att beläggningen blir högre vid varje
port och det blir således viktigt att planerade tider för lossning hålls. Ett sätt är att
använda tidslossning, vilket exempelvis är ett system som ICA använder. Ökad
beläggning på portarna kan leda till att det behövs fler portar, vilket resulterar i
stora investeringar i och med att portar är relativt dyra att bygga. Det blir enligt vår
mening därför viktigt att det utförs noggranna beräkningar om antalet portar.
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För att förenkla hanteringen i lagret anser vi att likadana lastbärare bör användas
genom hela förädlingskedjan. Hanteringen blir då enligt vår uppfattning enklare,
vilket innebär att olika utrustning och arbetsätt inte krävs. Varorna behöver inte
heller ompaketeras, ett arbete som i många fall kan vara omständigt. Ibland säljer
dock inte leverantören varan i en för lagret bra förpackning och ompaketering
krävs. ParInova ompaketerar godset från pallar till mindre boxar för att på så vis
kunna förbereda godset för lösplock. Det finns fördelar med att placera små artiklar
i mindre lastbärare, eftersom det tar mindre lageryta i anspråk och därmed även
mindre yta i transportenheterna. Enligt vår mening bör dock inte ompaketeringen
blir för omfattande så att det kostar mer än vad det smakar. Vid
kundorderförsäljning måste vissa artiklar även paketeras om till lämpliga
försäljningsförpackningar. Vår åsikt är att det är positivt om  leverantören utför
ompaketeringen, eftersom samma lastbärare då kan användas genom hela
värdekedjan och de ovan nämnda fördelarna kan uppnås. Vissa produkter behöver
även ompaketeras för att klara en kundorderhantering. Exempelvis har LSC noterat
att vissa varor behöver ompaketeras till ett starkare emballage då
ursprungsemballaget är för svagt för att klara transporten. Även denna typ av
ompaketering anser vi bör utföras av leverantörerna.

Lossning anses vara den enklaste och minst personalkrävande lagerfunktionen156.
Vår studie påvisar dock att detta förändras något för ett kundorderstyrt lager, då
mer tid måste läggas ned på kontroll av godset. Det kan vara förödande om det
upptäcks senare i lagerflödet att en vara är defekt, vilket vi anser är den stora
orsaken till att kontrollen måste göras mer noggrann. Vi menar också att det är
mycket viktigt att kunden inte blir missnöjd, eftersom det kan leda till en förlorad
kund och ett dåligt rykte. Alla lager som vi har besökt har utfört kontroll, dock i
varierande omfattning. De flesta lager kontrollerar att antalet stämmer, att det är
rätt artikel som har levererats och att den yttre kvaliteten är tillfredsställande. Den
kontroll som utförs på studerade lager stämmer väl överens med teorin.
Mercantiles kontroll av den yttre kvaliteten beror främst på att de själva inte vill bli
ansvariga för gods som skadats på väg till lagret. För DC Syd görs denna kontroll
också främst av interna skäl. Genom kontrollen försöker de minimera risken för att
betala transport för skadat gods. Deras yttre kontroll har enligt vår mening, inte
någon direkt koppling till slutkunden och någon närmare kontroll av godsets inre
kvalitet görs inte.

Mer noggranna kontroller medför att lossningsfunktionen blir mer tidskrävande,
men vi uppskattar att det kan innebära reducerade kostnader och tidsåtgång i senare
led då arbetet med returhantering minskar. En noggrann kontroll anser vi även kan
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minska risken för att kunden får en defekt vara som kan leda till missnöje och
därmed förlorad framtida försäljning. Till följd av kostnader i form av extra arbete
och förlorad framtida försäljning, anser vi att en noggrann kontroll är viktig för
kundorderstyrda lager. I ett traditionellt lager är det naturligtvis också viktigt med
en bra kontroll, men vi anser att det är lättare att vidta panikåtgärder utan att
kunden upptäcker det. Återförsäljaren eller varuhuset kan också chansa på att en
vara som är tillfälligt slut inte kommer att efterfrågas, medan en kundorder alltid
måste levereras på avsatt tid.

7.2.2 Inlagring och lagring
Skillnaden för hur ett lager organiserar sin inlagring och lagring anser vi främst
beror på vilken layout lagret har och inte som en direkt följd av om det är
traditionellt eller kundorderstyrt. Vi har dock noterat att stora lager i större
utsträckning är automatiserade med exempelvis kranar och rullband samt styrs via
integrerade och mer omfattande datasystem. Ett kundorderstyrt lager har stora krav
på sig att hantera en order snabbt, vilket enligt vår mening i många fall kräver
automatisering om lagrets storlek är omfattande. Om lagret är automatiserat beror
personalåtgången på hur omfattande kontrollen över systemet måste vara. Till stor
del kan många system sköta kontrollen av godsflödet utan manuell inblandning,
vilket kan vara att föredra då personalkostnaden ofta är en stor kostnadspost.

Fyra av fem studerade lager använder sig av flytande placering, vilket även vi
rekommenderar. De fördelar vi funnit med detta överensstämmer med teorin,
nämligen att känsligheten för störningar minskar genom att en artikel placeras på
flera ställen157. DC Syd har minskat sin känslighet på detta sätt. En flytande
placering är också att föredra ur ett kostnadsperspektiv, eftersom det kräver mindre
lageryta. Flytande placering kräver dock dyra och omfattande datasystem som kan
hantera placeringen av gods. Vi anser emellertid att en kundorderstyrd verksamhet
kräver ett bra datasystem, vilket därför inte bör vara en begränsning för detta
placeringssystem.

7.2.3 Plockning
Plockningen är den aktivitet som främst förändras vid kundorderstyrning158, vilket
vår lagerstudie bekräftar. Plockningen blir annorlunda, eftersom orderkvantiteterna
blir mindre, plockningarna blir fler och får en annan karaktär i form av lösplock.
Anledningen till det är att kundorderstyrning innebär fler order med mindre
orderkvantiteter159.
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7.2.3.1 Plocktekniker
Samtliga plockmetoder som presenterades i referensramen (se 4.2.3) har använts av
något studerat lager. Alla lager som vi har studerat har använt lågplockning och
större lager såsom Mercantile, ICA och DC Syd använder också kompletterande
kranplock i kombination med stationsplockning. Stationsplockning används för
plockning av artiklar med låg omsättning men stora uttagskvantiteter160, vilket
stämmer överens med hur plocktekniken används i studerade lager. Tekniken
rekommenderar vi därför som komplement, men bör inte bli för omfattande då det
tar en hel del extra resurser i anspråk vad det gäller både transporter och personal.
ICA och Mercantile använder sig även av viss högplockning, men endast i delar av
verksamheten. Högplockning medför enligt vår uppfattning, fler transporter i form
av förflyttningar både på höjden och längden. Detta leder till en större risk för
köbildning i plockgångarna, vilket kan försvåra uppskattning och beräkning av
plocktider och därmed försvåra planeringsarbetet. I ett kundorderstyrt lager där
mycket av hanteringen måste utföras snabbt kan det föreligga större risk för att
varor går sönder vid högplockning. Detta för att det kan vara svårt att lägga ned
artikeln på en lastbärare, vilket kan öka risken för att plockaren tappar kollit eller
att det ramlar av lastbäraren. Högplockning anser vi därför inte vara att
rekommendera för ett kundorderstyrt lager. Lågplockning är den metod vi
förespråkar för manuell plockning. Ett kundorderstyrt lager använder lösplock och
det är enligt vår mening lättare att plocka artiklar löst från de första lagernivåerna.
Arbetet förenklas också av att plockaren ser godset som ska plockas, vilket minskar
risken för felplock.

7.2.3.2 Utplockningsprinciper
Zonplockning kan vara en bra metod att använda sig av ifall plockning av olika
artiklar skiljer sig åt och kräver olika plockmetoder161. Vi anser emellertid att
zonplockning kan skada helhetstänkandet och därmed kundfokuseringen i ett
kundorderstyrt lager. ParInova använder sig istället av ett helhetsansvar där
plockaren ansvar för plockning av hela kundorder. Detta menar de ökar
kundfokuseringen. Vid zonplockning anser vi att det kan vara svårt att ställa någon
person till svars om en kundorder inte blir klar i tid, eftersom det är många
anställda som är inblandade. Det krävs även lagerytor där plockat gods väntar på att
samordnas med andra artiklar som ska till samma kund. Det kan enligt vår mening,
även leda till fler felleveranser, eftersom det kan bli rörigt på omlastningsytan.
Vidare anser vi att det föreligger större skaderisk när varor väntar på en öppen yta.
Artikelplockning medför samma konsekvenser som zonplockning och är därför
inget som vi rekommenderar för ett kundorderstyrt lager. Studerade lager använder

                                             
160 Lumsden, K. 1998, sid. 413-414
161 Haettner, J. & Stahre, F. 1991, sid. 9



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

65

sig av batchplockning eller vågplockning i någon form. De lager som plockar
varor på varuhusnivå har dock mycket större batcher eller kundorder än ett
fullständigt kundorderstyrt lager. Detta resulterar i att plockningen blir relativt
aggregerad, även om arbetet karakteriseras av lösplock. I många fall kan emellertid
kundorderna enligt vår åsikt plockas tillsammans, då det vanligtvis finns många
kundorder samtidigt. Detta är ett system som ICA, Mercantile och ParInova
tillämpar. Ju större lagret är desto mer aggregerad kan plockningen göras och på så
vis effektiviseras arbetet och transporterna i plockgångarna kan reduceras. Vår
uppfattning är att aggregerad plockning är fördelaktigt ur effektivitetssynpunkt,
men kan ha viss negativ inverkan på helhetssynen och kundfokusering, eftersom
den enskilda kunden kan bli anonym.

7.2.4 Lastning
Vår åsikt är att lastningen i ett kundorderstyrt lager skiljer sig något från ett
traditionellt lager. Det som skiljer dem åt är fyllnadsgrad i leveranser, eftersom
kundorderstyrning innebär att det blir fler lastbilar som lastas men med mindre
gods i varje162. Vi anser också att det blir större beläggning på portarna även för
lastningen. Pallarna i ett traditionellt lager är mer lika vad det gäller form och vikt
och på så sätt enklare att lasta, ett problem som tagits upp vid studien av LSC
Norrahammar och Mercantile. Vi menar att det även behövs mer utleveranskontroll
för att försäkra sig om att kunden kommer att få rätt varor. Kontrollen kan dock ske
redan vid packning eller sortering av godset. I traditionella lager förädlas godset
mindre och en god inleveranskontroll är enligt vår åsikt, en större säkerhet för att
gods som levereras ut är helt. I kundorderstyrda lager förädlas godset genom
plockning och packning i ny lastbärare, vilket vi anser öka kravet på
utleveranskontroll. De kundorderstyrda lager som vi har besökt har haft en slutlig
kontroll, till skillnad från det traditionella lagret DC Syd. Vår uppfattning är att
denna skillnad kan bero på att fel i en kundorderstyrd verksamhet slår direkt mot
kunden.

7.3 Bemanning
I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur vi anser att ett kundorderstyrt lager
bör bemannas och vilka faktorer som kan påverka bemanningen. Kundorderstyrda
lager kräver flexibel personal och hantering av kapacitetsvariationer163.
Bemanningsplanering blir därför enligt oss en viktig del. Vår uppfattning är att
bemanningsfrågan kan vara ett problem för kundorderstyrda lager. Kunderna
kräver en viss leveranstid samtidigt som företag kräver viss kostnadseffektivitet.
Detta försvåras av att belastningen kan variera kraftigt mellan dagarna. När ett
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kundorderstyrt lager tas i bruk kan det vara svårt att uppskatta kapacitetsbehovet
och en viss överkapacitet kan vara nödvändig till en början. Första gången en kund
beställer en vara är det vår åsikt att det är extra viktigt att leveransen innehåller rätt
och helt gods samt att det sker på avtalad tid. Det föreligger annars risk för att
kunden inte gör fler beställningar.

När en verksamhet har varit i drift en tid kan personalen, även i ett kundorderstyrt
lager, få en känsla för belastningsvariationerna. Fenomenet syntes tydligt på
ParInova, Mercantile och ICA, där uppfattningen om variationerna mellan dagarna
är relativt god trots ojämn fördelning. Belastningsvariationer är inte starkt beroende
av hur order läggs, exempelvis har inte ParInovas uppskattning eller beräkning av
kapacitetsbehov försvårats av Internetförsäljning.

7.3.1 Arbetstid och skiftarbete
För ett kundorderstyrt lager är det viktigt att aktiviteterna är väl synkroniserade och
att väntetider elimineras eftersom ledtiderna vanligen är korta164.
Schemaläggningen anser vi därför varar en viktig administrativ uppgift som bör
prioriteras. Genom ett effektivt tidsschema kan personalmängden reduceras och
tillförlitligheten ökas vid beräkningar av olika tider. Vi menar att det kan vara svårt
att utföra säkra beräkningar för hur lång tid en aktivitet tar om personalen står
mycket i kö eller lägger ned olika mycket tid på exempelvis borttagning av
emballage. Allt arbete måste därför förenklas i den utsträckning det är möjligt så att
svårberäknade tider reduceras.

Aktiviteters tidsåtgång kan mätas på olika sätt (se 4.5). Nästan samtliga
kapacitetsmått i de studerade lagren baseras på historiska data. Alla måtten är
beräknade efter hur stor beläggningen har varit för varje lager vid mättillfället och
inte vad personalen egentligen klarar av. Det är endast Mercantile som har gjort en
noggrannare beräkning baserad på vad en anställd klarar av på en viss timme.
Mercantiles kapacitetsmått skulle därför kunna ses som en form av ett verkligt mått
för tidsåtgången. Mercantile har också en uppfattning om att den effektiva
arbetstiden är ungefär 6,5 timmar per dag. Detta skulle resultera i att de har en bra
bild av hur mycket en anställd normalt sätt klarar av med hänseende på störningar i
arbetet som exempelvis köer. De har däremot inte någon beräkning för
standardtiden och inte heller någon uppskattning över hur mycket en anställd klarar
i förhållande till vad de borde göra. Det vi kan utläsa av detta är att inget lager som
vi har studerat utför någon sådan uppföljning av de anställda. Vi anser att detta
borde ske kontinuerligt, eftersom tidskraven på en kundorderstyrd lagerverksamhet
är stor. Vi anser vidare att ett lager behöver utföra tidstudier med jämna mellanrum
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för att på så vis kunna göra kvalificerade beräkningar på vad en anställd klarar av
att uträtta på en timme. Bättre planering skulle enligt vår uppfattning leda till att
planeringen blir säkrare och att felaktiga uppskattningar kan reduceras. Det kan
enligt vår mening även leda till bättre uppföljning som i sin tur kan leda till
förbättringar.

Som nämnts, ställer kunderna krav på korta och säkra ledtider. Vi anser att kraven
ofta kan bli högre när ett företag erbjuder e-handel eftersom många förutsätter att
hela kedjan ska vara lika snabb som orderläggningen. Kunder som beställer via
Internet anser vi ofta vilja få produkterna levererade snabbt och har inte förståelse
för att lagret inte alltid är i drift. Detta medför att en 40 timmars drift per vecka inte
alltid räcker för att tillfredsställa kundernas behov utan att skiftarbete krävs165,
vilket stämmer väl överens med våra lagerstudier. Automatisering görs vanligtvis
för att öka kapaciteten utan att behöva bygga ut fastigheten. Dessutom innebär
automatisering att färre personal måste nyanställas. Att extra kapacitet är
nödvändigt bottnar oftast i stigande efterfrågan och hårdare krav på snabbhet. Till
följd av detta är skiftarbete ofta nödvändigt i automatiserade verksamheter. Av de
lager vi studerat används skiftarbete på stora och delvis automatiserade
verksamheter, medan ParInova och LSC med mycket manuellt arbete klarar sig
med ett skift. Skiftarbete ger ett jämnare flöde vilket ökar produktivitet och kvalitet
i arbetet, något som på Mercantile anses vara den främsta orsaken för skiftarbete.
Vid skiftarbete anser vi även att behovet av utrustning minskar, eftersom de olika
skiften kan arbeta med samma utrustning. Dessutom minskar risken för köer och
väntetider när personalen arbetar olika tider. Kunder kräver också ofta leveranser
vid olika tidpunkter på dygnet, vilket vi anser är ytterligare en faktor som kan
uppfyllas genom skiftarbete.

En av skiftarbetets största nackdelar anser vi vara dess kostnader. Ett annat problem
är att det kan uppstå kommunikationssvårigheter mellan skiften, vilket upplevs på
DC Syd. Det kan upplevas att de olika skiften motarbetar varandra mer eller
mindre. På Mercantile påpekas även att arbetsledarna som vanligtvis endast arbetar
dagtid bara träffar dagsskiftet, vilket ibland försvårar styrning och försämrar
kvaliteten på kvällsarbetet. Kvällsskiftet har dessutom inte tillgång till de stödjande
funktionerna, vilket i vissa fall kan uppfattas som negativt av de operativt anställda.
Vi anser vidare att en hög beläggning utan skiftarbete istället kräver fler
dagtidsanställda. Risken är att den ojämna belastningen kan resultera i att de
anställda blir tvingade att arbeta mycket övertid för att på så sätt skapa flexibilitet i
verksamheten.

                                             
165 Ackerman, K. B. 1997., sid. 326
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Genom lagerstudien har det visat sig att problem kan uppstå när skiftarbete införs i
en befintlig verksamhet, eftersom det innebär en viss omställning för den anställde.
Många människor tycker inte om förändringar. Benägenheten att anamma
förändringar anses vara korrelerat till ålder och hur länge en person har arbetat med
en uppgift. Vår ståndpunkt är att det är avsevärt lättare att införa skiftarbete när en
ny verksamhet byggs upp, eftersom det inte uppstår problem med att förändra
invanda rutiner.

Ökad automatisering, minskat monotont och hårt arbete i form av tunga lyft är
resultatet av moderna lagerhjälpmedel. I besökta lager används hjälpmedel till
många uppgifter. Det kan dock tänkas att lösplock resulterar i mer manuellt arbete.
Kundorderstyrt lagerarbete kan därför inte utnyttja tekniken fullt ut. Enligt teorin
kan arbetstiden per arbetspass förlängas till 10-12 timmar i dagens
lagerverksamheter166, något som kundorderstyrning strider emot enligt vår studie .

7.4 Arbetsdelning och rotation
Vår studie har visat att arbetsrotation påverkar en verksamhet positivt. Trots detta
är arbetsrotation bara satt i system i DC Syd. Det fanns emellertid inslag av
arbetsrotation inom både ICA och Mercantile, men inte i organiserad form.
Möjligheten till rotation kan begränsas av små ytor, eftersom rotation får bäst effekt
om personalen får byta såväl arbetsstation som uppgifter. Dessutom bör det finnas
många olika aktiviteter samt olikartade arbetsuppgifter för att rotation ska bli
meningsfullt. Både DC Syd och ICA ser detta som en begränsning för rotation
inom den egna verksamheten och menar att det inte finns speciellt mycket att rotera
mellan. Arbetsrotation uppfattas generellt som mer positivt av ledning och
arbetsledare än av den operativa personalen. Precis som med skiftarbete kan det
innebära problem att införa arbetsrotation i en befintlig verksamhet och det är
lättare att göra det från start. Arbetsrotation får många effekter för verksamheten167

och vi har funnit belägg för dessa med undantag för icke-produktivt arbete. Vi
bedömer att det delvis kan bero på att studerade lager inte utför detaljerade
mätningar om produktiviteten i arbetet utan nöjer med sig att mäta vilken kapacitet
som är nödvändig för att klara befintlig belastning. I följande avsnitt analyseras
övriga effekter.

7.4.1 Inlärning
Vår åsikt är att arbetsrotation har en negativ inverkan på hur snabbt en person kan
lära in nya saker. Att rotera innebär inte att en person måste lära sig en mer
komplex uppgift, men flera mindre uppgifter. Det är rimligt att detta gör
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introduktionstiden för nyanställda längre. Vi uppmärksammade detta på ICA, där
de inte ansåg sig ha tid att införa arbetsrotation då verksamheten har expanderat
kraftigt under senare tid. Vid kraftig expansion och därtill många nyanställningar
finns det oftast inte utrymme att lära personalen alla moment, utan viktigast är att
snabbt lära upp en person inom en viss aktivitet. Detta resonemang gäller dock
kortsiktigt, på längre sikt anser vi att arbetsrotation förbättrar inlärningen eftersom
individerna lär sig fler moment. Vi anser vidare att tillfällig personal, exempelvis
personal vid säsongstoppar, inte bör deltaga i arbetsrotationen. Detta för att vi inte
anser att de har tid att lära sig alla moment och inte heller behöver kunna allt.

7.4.2 Automatisering
Vi anser att arbetsrotation inte innebär något hinder för automatisering. Det som
automatiseras är inte hela aktiviteter utan mellanliggande enkla uppgifter,
exempelvis transporterna mellan aktiviteter. Detta har vi främst sett prov på inom
ICA och DC Syd. Rotation görs mellan huvudaktiviteter och påverkar därför inte
automatisering nämnvärt.

7.4.3 Minskad monotoni och fysiska skador
Vi menar att arbetsrotation gör arbetet mer varierande och minskar därmed
monotonin. Många arbetsuppgifter inom ett lager liknar emellertid varandra och det
finns få uppgifter som inte är monotona. Arbetsrotation påverkar enligt vår
uppfattning många anställdas motivation positivt, men när arbetsuppgifterna är
väldigt lika blir inte påverkan på motivationen lika stark som när uppgifterna skiljer
sig åt. Arbetsrotation bör dock enligt vår uppfattning även införas när uppgifterna
är likartade, detta för att öka variationen i möjligaste mån. Det ska även poängteras
att alla anställda inte har något emot monotont arbete, något som bör betänkas när
arbetsrotation övervägs.

Mer varierande arbete innebär enligt vår mening även att individerna får utföra fler
rörelser än vid specialisering och därmed minskar risken för skador. Många
uppgifter är slitsamma för kroppen, men kan belasta olika muskelgrupper och
rotation kan då resultera i att fysiska skador i form av överbelastning och
förslitning kan undvikas.

7.4.4 Flexibilitet
Vår ståndpunkt är att arbetsrotationens främsta fördel är ökad flexibilitet, med
andra ord specialiseringens raka motsats. Genom arbetsrotation får de anställda en
helhetssyn och förståelse för hur verksamhetens olika delar är relaterade. Vi anser
att det därmed kan det vara enklare att underlätta arbetet för arbetskamrater på
andra aktiviteter och synergieffekter som ökar den totala produktiviteten kan
uppstå. Känsligheten för frånvaro minskar samtidigt som det skapar möjligheter att
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flytta personal vid tillfälligt förhöjd arbetsbelastning, eftersom alla anställda har
den mångkunnighet som krävs för detta. Detta innebär att flexibiliteten i
verksamheten ökar, vilket vi inte anser vara möjligt vid strikt specialisering.
Eftersom helhetssyn är så centralt vid kundorderstyrning kan detta uppväga de
eventuella negativa effekter av rotation, exempelvis längre tid för inlärning. Genom
att förstå helheten menar vi att kundfokusering kan uppnås i och med att de
anställda kan utföra befintligt arbete utifrån kundens bästa samt se möjligheter till
förbättringar utifrån kundens behov.

LSC Norrahammar och ParInova har relativt enkla flöden och små verksamheter.
Det gör det möjligt att låta de anställda ha ansvar för hela flödet. En fördel med det
är att det kan skapa engagemang, delaktighet och kundfokus. Det blir även lättare
att följa upp och belöna individuella prestationer, vilket vi anser kan verka
motiverande.

7.5 Kontrollspannets storlek
De organisationer som vi har studerat är alla relativt platta, vilket enligt teorin talar
för att breda kontrollspann är tänkbart168. Vi har funnit att 2-4 hierarkiska nivåer
används och att antalet nivåer är kopplat till verksamhetens storlek.
Kontrollspannets storlek anser vi inte skilja sig åt mellan kundorderstyrda och
traditionella lager, utan beror mer på ett företags verksamhet och kultur. Vi har
funnit att IKEA-lager präglas av informalitet framför auktoritet och styrning, något
vi anser är kulturellt betingar. Exempelvis kan nämnas att ledaren för LSC
Norrahammar inte ville bli kallad chef utan ansvarig. Mercantile och ICA är stora
verksamheter med tydligare hierarkier. Kulturen inom dessa verksamheter anser vi
vara mindre informell, vilket även gäller ParInova trots att deras organisation är
relativt liten.

Traditionellt förespråkas 5-6 underordnade per chef169. Vår studie som påvisar att
20 personer, med ett intervall på 15-25 underordnade per chef, är lämplig storlek på
kontrollspannet strider dock mot detta. Det finns dessutom exempel på avsevärt
större kontrollspann, upp till 40-60 underordnade inom Mercantile respektive ICA.
Dessa lager kan liknas vid massproducerande företag där kontrollspannen
vanligtvis är större än i andra företag170. Det är dock i många fall resultat av en
något slumpmässig utveckling då verksamheten vuxit utan att spannstorleken
ifrågasatts. Variationen bedömer vi också bero på att spannets storlek anpassas till
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den verksamhet som bedrivs inom ett företags respektive en avdelning. Vi kommer
nedan att diskutera de faktorer anses påverka kontrollspannets storlek171.

7.5.1 Likhet och komplexitet i funktioner
Arbetsuppgifternas karaktär påverkar kontrollspannets storlek. Olikartade
arbetsuppgifter kan försvåra sammanhållning inom spannet och därmed kan det
behövas mer direkt styrning. Detta var tydligt på DC Syd, då det nämndes att det
kunde bildas grupper med olika intresseinriktningar. Personerna inom ett
kontrollspann bör ha något gemensamt för att känna sig som en grupp. Känner de
sig som en grupp är det enligt vår mening även lättare att styra dem.

Arbetsuppgiftens komplexitet påverkar också behovet av styrning. Hög komplexitet
kan leda till att chefen får fler arbetsuppgifter och klarar därmed inte av lika många
underordnade. ICA följer denna princip och chefen har färre underordnade när
avdelningen har komplexa uppgifter. Detta för att chefen ska kunna klara av att ge
vägledning och hjälpa de anställda att få en bra sammanhållning. Utöver att
övervaka och följa upp individers insatser måste ledaren också förklara
arbetsuppgifter och fungera som bollplank för de anställdas idéer. Uppgifterna får
heller inte vara alltför breda, då det minskar möjligheten att se individens egen
insats.

7.5.2 Erfordrad styrning och koordinationsbehov
Vissa yrkesgrupper och individer är mer självständiga, vilket påverkar
kontrollspannets storlek. På ICA nämndes exempelvis lastbilschaufförer som en
relativt självstyrande yrkesgrupp. Vi anser att det är viktigt att ledare undersöker
hur individernas benägenhet till eget ansvarstagande är och stimulera det beteendet
istället för att styra strikt. Kundorderstyrning kräver som sagt helhetssyn och
personligt ansvarstagande från de anställda. Därför är det viktigt att hitta
engagerade individer och ge dem utrymme att dels växa personligen, men även låta
dem motivera andra till att ta ansvar. Sådana personer kan hämmas av
direktstyrning172, vilket vår studie styrker. Självständiga individer kan utveckla
synergieffekter genom att ta egna initiativ till förbättringar och stötta varandra, men
även bidra till lägre kostnader genom att de inte behöver omfattande styrning. Detta
genomsyrade ParInovas sätt att tänka och arbeta, ett tänkande vi bedömer vara
centralt vid kundorderstyrning.

Vi har inte uttalat funnit att koordinationsbehovet påverkar spannstorleken, men
anser det vara en sammanfattande och bakomliggande punkt för flera andra
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påverkande faktorer. Hög grad av självständighet och yrkesmässig erfarenhet hos
de underordnade samt hög belastning på avdelningen innebär att de underordnade
behöver koordineras i större utsträckning. Det kan nämnas att vi anser att
koordinering är mer viktigt vid kundorderstyrning, eftersom det i högre grad kräver
en gemensam insats. Dessutom är systemet vid kundorderstyrning väldigt integrerat
och komplext, vilket gör att koordinering får större fokusering.

7.5.3 Belastning
Genom vår lagerstudie har vi även funnit att en avdelnings belastning påverkar
lämplig spannstorlek, vilket även förklarar skillnader i spannstorlek mellan olika
avdelningar inom samma företag. Både ICA och Mercantile betonar hur viktig
denna anpassning är. Vi har funnit att ju högre belastning en avdelning har, desto
viktigare blir det att någon har den övergripande kontrollen, då det är svårt för de
anställda att skapa helhetssyn. Vår åsikt är att kontroll och styrning blir viktigare
vid korta ledtider, eftersom det inte går att bygga upp en buffert genom att utföra
arbetet i förväg. Arbetsuppgifterna ser delvis olika ut från dag till dag, vilket kräver
att flödet genom lagret måste vara säkert och all tid måste utnyttjas optimalt.
Behovet av helhetssyn leder därmed till mindre kontrollspann

7.5.4 Mångfald och yrkesmässig erfarenhet
Vår lagerstudie har påvisat att mångfald och erfarenhet påverkar spannstorleken.
Mångfald med avseende på ålder, kön, kultur, personlighet och utbildning kan
försvåra samordningen av ett kontrollspann, men är eftersträvansvärt då det skapar
en god dynamik. Vi har även fått uppfattningen att dynamik ökar de underordnades
kontroll av varandra, vilket i sin tur minskar behovet av formell styrning från en
ledare. Ålder är en påverkande parameter, men uppfattningarna skiljer sig lite åt
hur det påverkar. LSC Norrahammar som förespråkar eget ansvarstagande menar
att unga personer kräver mindre styrning. DC Syd och ParInova anser däremot att
unga personer har en mer marginalnyttobetonad inställning, det vill säga de väger
extra arbetsinsats mot lön i högre grad och därför kräver mer styrning.
Sammantaget tyder vår undersökning på att en blandning i ålder är det optimala.
Det är inget specifikt för kundorderstyrd lagerverksamhet, utan gäller de flesta
verksamheter.

Yrkesmässig erfarenhet kan också minska behovet av styrning, eftersom de
underordnade lättare kan lösa problem baserat på tidigare erfarenheter. En nackdel
med erfarenhet är enligt oss att det kan snäva in en persons förmåga att se saker på
nya sätt, vilket kan medföra en obenägenhet att förändra sig. Den här faktorn är inte
heller kundorderspecifik utan gäller även för traditionella lager.
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7.5.5 Social faktor
Vi har även genom vår lagerstudie funnit det centralt att chefen ska ha en personlig
relation till alla underordnade. Vi anser att detta alltid är viktigt, men speciellt i
samband med kundorderstyrning då en sådan verksamhet ställer höga krav på
personalen. Chefen måste kunna samtala med alla sina underordnade och känna
dem tillräckligt väl för att kunna se till deras behov och se hur den enskilda
individen bäst kan stimuleras till att bli ansvarstagande. Det blir därför enligt vår
åsikt viktigt att ledaren fungerar som en coach och peppar de anställda. Dessutom
är storleken på kontrollspannet en fråga om chefens personlighet. Vissa chefer
klarar fler underordnade, medan andra är bättre på att styra mindre grupper. Vi
anser därför att det är viktigt att anpassa kontrollspannet efter chefen, annars kan
denne misslyckas i sitt ledarskap och det kan ge negativa effekter för hela
verksamheten.

7.5.6 Resultatuppföljning
Det finns ytterligare en påverkande faktor som vi funnit genom vår lagerstudie och
den hänger till stor del samman med den sociala faktorn som har behandlats ovan.
Vi anser det vara viktigt vid kundorderstyrning att en chef inte får ha fler
underordnade än att de anställdas enskilda prestationer kan spåras. Det
poängterades hos ParInova som arbetar mycket med individuell
prestationsuppföljning. För att motivera initiativtagande måste som nämnts de
underordnade belönas i enlighet med sina individuella prestationer och då bör inte
kontrollspannet vara för stort. Vi anser ännu en gång att ParInovas lönesystem med
en månatlig rörlig och resultatbaserad lönedel är ett bra sätt att åstadkomma
engagemang. Enligt vår uppfattning är det oerhört centralt att systemet upplevs som
rättvist om det ska få positiv effekt, vilket kräver spårbarhet i individernas
prestationer och att cheferna kan bedöma prestationerna.

7.5.7 Summering av påverkande faktorer
I nedanstående tabell summerar vi hur vi anser att kontrollspannet påverkas av
diskuterade faktorer.

Litet kontrollspann Stort kontrollspann
Hög komplexitet Låg komplexitet

Stort koordinations-/
styrningsbehov

Litet koordinations-/
styrningsbehov

Hög belastning Låg belastning
Lite erfarenhet Mycket erfarenhet

Mycket social kontakt Lite social kontakt
Noggrann

prestationsuppföljning
Mindre noggrann

prestationsuppföljning

Figur 18 Summering av påverkande faktor för kontrollspann



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

74

Kundorderstyrning ger enligt vår mening högre komplexitet och stort
koordinationsbehov, vilket leder till ett mindre kontrollspann. Kravet på
ansvarstagande möjliggör större kontrollspann.

7.6 Modell för bemanning
Utifrån det resonemang som förts i detta kapitel har vi utformat en modell för
bemanning. Vi har utformat denna i tio steg, vilka presenteras nedan.

1. Definiera aktiviteter: Det är viktigt att klargöra exakt vilka moment som ingår i
respektive aktivitet. Annars kan följande steg bli svåra att genomföra och kan
genomföras på olika sätt så att det i slutändan inte går att sammanföras till en
fungerande helhet. Därefter kan standardtiden för varje aktivitet beräknas.

2. Bestäm enhet: När aktiviteterna är definierade ska en lämplig enhet för
kapacitetsberäkning och belastning tas fram. För lossning, inlagring och lastning
är m3 lämplig enhet, men antal pallar eller annan lastbärare är också tänkbart.
Anledningen till att m3 är bättre är att fyllnads- och förädlingsgrad skiljer sig
mellan olika leveranser och lastbärare. För plockning och eventuell packning är
kollin bästa enheten eftersom kundorderstyrning innebär lösplock.

3. Beräkna kapacitet: I detta steg ska kapaciteten per mantimme för respektive
aktivitet beräknas och uttryckas i den enhet som bestämdes i steg två. Kapaciteten
bör beräknas noggrant och följas upp kontinuerligt.

4. Belastning: För respektive aktivitet ska sedan belastningen beräknas. Denna
beräkning kan baseras på historisk belastning och prognosticerad utveckling för
den period bemanningen ska planeras. Belastningen kan beräknas för en
genomsnittlig dag för att se bemanningen i stort. För att planera en specifik
veckas olika dagar bör variabler som belastningsvariation vägas in.

5. Arbetstimmar: Femte steget är att beräkna varje aktivitets behov av arbetstimmar
genom att dividera belastning med kapacitet per mantimme.

6. Effektiv tid: För att kunna översätta det aggregerade timbehovet till personer
måste en persons effektiva arbetstid per dag beräknas. Vi anser att effektiv
arbetstid kan variera mellan aktiviteter beroende på grad av monotoni, fysisk
belastning samt tillgång till utrustning och ytor. Med effektiv tid avses total
arbetstid exklusive raster, pauser och annan icke-värdeskapande tid.

7. Personalbehov: Därefter kan personalbehovet för varje aktivitet beräknas genom
att dividera behovet av arbetstimmar med effektiv arbetstid per person. Vi
rekommenderar att antalet personer alltid avrundas uppåt, särskilt i ett
kundorderstyrt lager där underkapacitet kan få allvarliga effekter.

Aktivitet Kapacitet/
mh

Belastning Arbets-
timmar

Effektiv
arb.tid

Antal
personer

Lossning- Lämplig Lämplig Belastning/ Tid exkl. Arb.tim/
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lastning enhet enhet kapacitet raster o.d Eff.arb.tid

Figur 19 Modell för bemanning

8. Kontrollspann: När antalet personer är uträknat kan arbetet med att organisera
personal påbörjas. Lämplig storlek på spannet varierar mellan olika aktiviteter
beroende på de faktorer som nämndes i 7.5.

9. Arbetstid: Vidare måste beslut fattas om vilka tider aktiviteterna ska vara i drift.
Det beror på kundernas krav, tillgång till utrustning och ytor. Om 40 timmars
drift per vecka inte räcker måste skiftarbete organiseras.

10. Arbetsrotation: Den avslutande punkten är att överväga behovet av
arbetsrotation. Behovet av helhetssyn bör bedömas och andra faktorer som
påverkar utformningen av rotation är skillnaden i antal anställda på olika
aktiviteter, arbetstider och skift samt om några aktiviteter kräver viss förkunskap.
Exempelvis kräver vissa aktiviteter i ett lager att den anställde har truckkörkort.
Vi anser att det inte finns några aktiviteter i ett lager som kräver omfattande
utbildning av personalen.
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8 CDC – Customer Distribution Centre

DC kommer att lagerföra 5 500-6 000 artiklar som ska vara tillgängliga
via Internet, Handla Hemma-katalogen och den vanliga IKEA-katalogen.
Ytan kommer att uppgå till ungefär 40 000 m2. De siffror som vi samlat

in är framtagna av CDC-projektet och är uppskattningar med grund i historiska
data. För att förstå lagrets uppbyggnad hänvisar vi till bilaga 6.

8.1 Lagerflöde
CDC kommer att bestå av lager med sorteringsverk, returer and förpaketering,
DDC, textilier och hanteringsmaterial, vilka beskrivs i följande avsnitt (se
bilaga 6). Uträkningar och siffror är grundade på en genomsnittlig försäljningsdag.
När CDC öppnas ska det finnas kapacitet för år 2002. Vi kommer således att
beräkna personalbehovet för år 2002, men även för 2005 och 2008 för att bedöma
utvecklingen med avseende på bemanning. Den beräknade ledtiden för artiklar som
transporteras med lastbil är ungefär tre dagar från lagd order och ungefär fyra för
postpaket. När beställningarna utförs kommer kunden dock att få välja mellan
några angivna leveransdagar och vid hög belastning kommer systemet automatiskt
att öka ledtiden.

8.1.1 Lossning
CDC kommer att försörjas av DC Syd och Mercantile samt det nya lagret DCIII
som ska byggas bredvid CDC. DC Syd och Mercantile kommer att stå för 60% av
försörjningen, det vill säga det gods som ska lossas. Allt gods som lossas kommer
att levereras på Europapall eller IKEA-pall. Lossningen kommer att göras från 22
portar. Inget containergods kommer att lossas i CDC då godset kommer via ett
annat IKEA-lager.

2002 2005 2008
Pallagrat gods 727 1 266 2 189

DDS 510 726 1 006
Totalt 1 237 1 992 3 195

Figur 20 Belastning i m3, lossning

Förutom ren lossning består aktiviteten av kontroll av kvantitet, artikelnummer och
kvalitet, avemballering samt transport och lyft till rullbana. Vid kontrollen kommer
en scanner att användas.

8.1.2 Inlagring och lagring
Inlevererat gods kommer att transporteras drygt 100 meter på ett rullband. Pallar
från DCIII kommer att föras till CDC på ett automatisk rullband via en kulvert.

C
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Innan inlagring kommer pallarna att passera en formatkontroll. Gods som inte
accepteras kommer att växlas av till Förpaketering (se 8.1.9). Pallar som klarar
kontrollen kommer att gå direkt in i lager via kranar utan manuell hantering.

Ungefär tre veckors försäljning kommer att lagerhållas. Lagret kommer att bli ett
höglager med sexton nivåer höga ställage med enpallsdjup. Mellan ställagen
kommer elva krangångar och tolv plockgångar att finnas. Kranarnas uppgift är att
lagra in och flytta pallar från buffert till plockplats. Kranarna kan vara i ständig
drift.

I buffertlagret kommer flytande artikelplacering att användas och utföras med hjälp
av datorer. Plocklagret har 2 200 pallplatser och om en artikel har hög omsättning
har den flera plockplatser. Högfrekventa artiklar kommer att lagras på flera olika
platser för att minimera risken för brist. Gods kommer att plocklagras i golvnivå.

Fem plockgångar med tillhörande ställage kommer att lagerhålla gods på IKEA-
pall och resterande åtta plockgångar lagerhåller gods på Europapall. I
plockgångarna med Europapallar kommer ett rullband som transporterar plockade
artiklar in i sorteringsverket att finnas. Relativt små och lågfrekventa artiklar, med
maximal omsättning på två gånger om dagen, kommer att lagras i kartonger på en
av lagrets yttersidor. Kartonglagret kommer att plockas på samma sätt som
Europapallat gods men fyllas på manuellt. Gods på IKEA-pall kommer inte att gå
via sorteringsverket och istället för rullband kommer plocktruckar att användas. I
lagerdelen för IKEA-pall kommer även artiklar som är väldigt stora eller höga att
lagras. Godset kallas Oversize (OS) respektive Overheight (OH).

8.1.3 Plockning
Plockning av kundorder innebär lösplock där förpackningar måste brytas. Inom
CDC kommer plockningen att skilja sig åt beroende på om godset ska till
sorteringsverket eller inte. Gods på IKEA-pall, OH och OS kommer att
kundorderplockas med truck. En person plockar en hel kundorder och när ordern är
färdigplockad kommer pallen att emballeras, förses med identifikation och
transporteras till lastningen via rullbana. OH och OS kräver mer hantering än
IKEA-pallat gods. Kapaciteten för att plocka sådant gods är 20 kolli per mantimme.
Gods som ska till sorteringsverket kommer att plockas batchvis. Plockbatchen
kommer att bestå av alla kundorder som ska levereras till ett geografiskt område
vid en viss tidpunkt. Plockbatchen delas sedan upp på plockarna. En person
kommer då att plocka det aggregerade behovet av en artikel vid en viss tidpunkt,
det vill säga artikelplockning. Denne kommer att förse varje artikel med en
identifikation och lägga artikeln med identifikationen uppåt på rullbandet för
transport till sorteringsverket. Sedan går plockaren till nästa plockplats och plockar
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det aggregerade behovet av nästa artikel och så vidare. Crisplant, som producerar
sorteringsverk och har stor kunskap om plockning till sorteringsverk, har beräknat
kapaciteten per mantimme utifrån deras erfarenhet av liknande verksamheter.
Kapaciteten som tagits fram av Crisplant har dock reducerats av CDC-projektet, då
siffrorna ansågs vara väl optimistiska. Kapaciteten är beräknad till 600 kolli för
kartonglagrat gods och 350 kolli för Europapallat gods.

2002 2005 2008
EUR-pall 27 161 47 584 82 225
Kartong 14 760 32 939 56 919

IKEA-pall 4 620 7 745 13 384
OH 750 1 258 2 174
OS 1 113 1 866 3 224

Figur 21 Belastning i kollin, plockning

8.1.4 Sortering
Rullbandet kommer att transportera gods direkt in i sorteringsverket. Där sorteras
godset ner i chutes, vilka är nedsläpp där sorterade artiklar på en order släpps ner
och sammanställs till en packad enhet. Varje chute kommer kunna hantera 3-4
kundorder per sorteringsomgång. Separata chutes kommer användas för gods som
ska levereras direkt till kund via lastbil respektive för gods som ska levereras i
postpaket. Kapaciteten i sorteringsverket är i princip obegränsad.

8.1.5 Packning
När artiklar släppts ner i chute ska sorterat gods fördelas på respektive kundorder.
Personalen kommer att få information om vilken chute som är färdig för packning
genom ett signalsystem. När en chute är tömd och artiklarna är packade på en
lastbärare återrapporterar packaren detta och går vidare till nästa. Inte heller
plockningen är jämförbar med annan packning. Crisplant anser att kapaciteten är
600 kollin per mantimme för postpaket och 375 kollin per mantimme för
direktleveranser via lastbil.

2002 2005 2008
Postpaket 11680 29825 51538

Lastbil 30241 50698 87605

Figur 22 Belastning i kollin, packning

Gods kommer att packas på Europapall, IKEA-pall, halvpall och i postpaket.
Sorterat och packat gods transporteras via rullband till utlastning. Om en kunds
order består av artiklar från mer än ett av flödena DDC, sorteringsverk och IKEA-
pall måste plockade artiklar samordnas till en leverans, kallat merging. En kunds
samtliga artiklar kommer inte att levereras i ett paket, men vid samma tidpunkt.
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8.1.6 Lastning
Det är IKEA:s tanke att transportören ska sköta lastningsarbetet. Denne kan då
anpassa lastningen efter hur godset levereras med avseende på omlastningar och
liknande. Det finns tre tänkbara alternativ för hur lastningen ska skötas:

♦  Transportören anställer egen personal som arbetar på CDC:s lastkaj. Detta är
lämpligt om transportören har stora utlastningsvolymer. Utan stora volymer blir
det kostsamt för transportören att anställa speciell lastningspersonal.

♦  Chaufförerna lastar själva. Om en transportör ansvarar för relativt små men
stabila volymer är det sannolikt att samma chaufförer kan sköta transporterna från
CDC. Det är då lämpligt att lära upp denne till att ansvara för lastning.

♦  IKEA:s personal sköter lastningen för transportörens, en tjänst som transportören
då köper av IKEA.

2002 2005 2008 Fyllnadsgrad
%

Fyllnadsgrad
m3

Lastbil 1 119 1 876 3 242 35 28
DDS 510 726 1 006 60 48

Postpaket 92 234 404 35 28

Figur 23 Belastning i m3 och fyllnadsgrad, lastning

8.1.7 DDC –Direct Distribution Customer
DDC-ytan kan ses som en konsolideringspunkt för soffor och bänkskivor som är
specialtillverkade mot kundorder. Egentligen ska gods bara lastas om, dock räknar
IKEA med 3-4 dagars lagertid. DDC-gods kommer att hämtas vid lossningen,
lagras in, plockas och sedan föras till utlastning via rullbana.

2002 2005 2008
Kolli Vol Kolli Vol Kolli Vol

Soffor 565 498 805 709 1 116 983
Bänkskivor 34 - 48 - 67 -

Figur 24 Belastning i kollin och volym, DDC

8.1.8 Returer & förpaketering
Många kunder beställer en artikel i olika format eller färger för att vara säker på att
någon av dem ska överensstämma med önskemålen. Kunderna kan också beställa
något för att sedan ångra sig, vilket resulterar i returflöde. Till CDC kommer endast
levererat men oöppnat gods att returneras. IKEA har beräknat med att totalt 15% av
godset kommer att gå i retur, dock kommer endast 3% returneras till CDC.
Hanteringen blir inte så krävande, då det räcker att packa upp och lägga godset i
lager igen. Någon kvalitetskontroll av varje artikel är inte nödvändig.
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En del gods måste förpaketeras för att anpassas till kundorderförsäljning.
Detsamma gäller pallar som inte accepteras i formatkontrollen. Totalt kommer 8%
av inlevererad volym att kräva förpaketering.

2002 2005 2008
Returer 71 179 310

Förpaketering 138 227 373

Figur 25 Belastning i pall av returer & förpaketering

8.1.9 Hanteringsmaterial
En avdelning kommer att ansvara för ett omsättningslager av hanteringsmaterial
som tompallar, pallstöd, pallkragar och emballage. De kommer att samla in och
förse de olika funktionerna med pallar. Avdelningen kommer därmed fungera som
en serviceenhet. Denna aktivitet finns det inga kapacitetsberäkningar på, utan
kommer snarligen arbetas fram efter behov.

8.1.10 Textilier
I kundordersortimentet ingår även textilier, vilka kan beställas i metervara och
måste klippas efter kundorder. Det är en liten verksamhet, som IKEA överväger att
lägga ner då det är kostsamt. Idag erbjuds kundklippning av serviceskäl, men i
framtiden är önskemålet att erbjuda färdigklippta textilier.



Att bemanna ett kundorderstyrt lager

81

9 Bemanning av CDC

 kapitlet presenteras CDC-analysen som bygger på resonemanget i den
generella analysen och CDC-empirin. CDC är en ny typ av verksamhet för
IKEA och skiljer sig avsevärt från dagens kundorderdistribution (LSC-

verksamheten). Detta kapitel avser att besvara syftets andra del.

9.1 Lageraktiviteter
I CDC är enligt vår mening ett fungerande flöde viktigt, om problem uppstår
kommer det direkt att märkas av kunden. Det är därför enligt vår uppfattning
viktigt att verksamheten fungerar tillfredsställande redan när den tas i drift. Vi har
därför avrundat samtliga uträkningar av personalbehov uppåt, för att bygga in en
viss överkapacitet. Vi anser att det kompenserar eventuella problem med att
personalen behöver viss inlärningstid och att hela systemet kan behöva viss tid
innan allt fungerar fullständigt. Överkapacitet innebär kostnader, men det anser vi
vara motiverat för att förebygga kundmissnöje och förlorad framtida försäljning.
Avsnitten 9.1.1-9.1.8 motsvarar de första sju stegen i vår modell (7.6) för
respektive aktivitet.

9.1.1 Lossning
Lossningsaktiviteten anser vi kommer att bestå av ren lossning, kontroll av godset,
avemballering samt transport och lyft till ett rullband som går in i lagret. I ett
kundorderstyrt lager är det som tidigare nämnts viktigt med en noggrann kontroll.
Vi anser att inkommande gods först ska kontrolleras med avseende på kvantitet och
artikelnummer. Denna kontroll kommer delvis att göras automatiskt med en
scanner och blir på så vis enklare och mer tillförlitlig än om lossningspersonalen
kontrollerar godset manuellt via listor. Denna kontroll anser vi vara snabbare än en
manuell kontroll. Kontrollen bör också bestå av en noggrann yttre pallkontroll av
godsets skick. Om godset är skadat anser vi att det bör ställas på en avlastningsyta i
anslutning till lossningen för granskning av hela pallens innehåll. Denna extra
kontroll bör enligt vår mening utföras av lossningspersonalen, vid perioder med
lägre arbetsbelastning. Det medför att lossningspersonalen kan garantera och hållas
ansvariga för att det inte föreligger några yttre skador på gods som lagras in. Det
leder till att vissa artiklar får vänta på att bli inlagrade, men eftersom det kommer
att finnas tre veckors försäljning i lager kommer detta inte att resultera i störningar.
Lossningspersonalen kan dock aldrig garantera att allt gods är helt och komplett,
eftersom det skulle innebära att varje förpackning skulle behöva öppnas. Det kräver
att en stor del av godset behöver emballeras om, vilket skulle bli mycket kostsamt.

I
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Vi anser att den effektiva arbetstiden för lossningsaktiviteten är ungefär 6,5 timmar,
då arbetet enligt vår mening liknar Mercantile med avseende på uppgifternas
monotoni och fysiska påfrestning. Lossningen avser likadana produkter som på DC
Syd och Mercantile. Mercantiles kapacitet är emellertid inte jämförbar, då deras
kapacitet på 50 m3 endast inkluderar själva lossningsarbetet. I DC Syds kapacitet på
15 m3 ingår det lossning, en viss kontroll och transport från omlastningsytan till
rullbana. DC Syd har dock endast tre stycken portar, avlastningsytorna är små och
fylls relativt snabbt upp, vilket ger trängsel och mycket trafik på ytorna. Till följd
av det bildas lätt köer på lossningsytorna. Dessa faktorer anser vi därför resultera i
att lossningen kommer att ta mindre tid i anspråk än den gör för CDC som har
många portar och stora ytor. Kontrollen av godset kommer enligt vår uppfattning
att ta längre tid för, då DC Syd inte utför en lika omfattande kontroll. Transporterna
från lossningsytan kommer att bli kortare för CDC, medan avemballering och lyft
upp till rullbandet kommer att ta längre tid. Detta medför att vi anser 15
m3/mantimme är en låg uppskattning för CDC:s kapacitet. Vi har emellertid inte
belägg för att uppskatta exakt hur mycket högre kapaciteten skulle kunna vara.
CDC-projektets egna beräkning för kapaciteten är ungefär 20 m3/mantimme, vilket
vi anser vara rimligt. Beräkningarna nedan kommer således att baseras på 20 m3.

År m3/ mh m3 Behov arb.
tim.

Eff. arb.
tid

Behov
personal

2002 20 1 237 61,9 6.5 10
2005 20 1 992 99,6 6,5 16
2008 20 3 195 159,8 6,5 25

Figur 26 Personalbehov för lossning

Antal anställda anser vi också vara en rimlig uppskattning i jämförelse med DC
Syd där drygt 1200 m3 per dag lossas av tio personer.

CDC planeras ha 22 portar för lossning. Tidsåtgången för lossningsarbetet påverkas
enligt vår studie av hur stor lossningsytan är, hur mycket gods som finns på ytan
och hur väl förankrat godset är. DC Syd lossar från tre portar och har ungefär tio
sändningar per dag och port. ICA lossar från fyra portar och har ännu högre
belastning på sina portar, dagligen 12,5 sändningar per port. ICA använder sig av
tidslossning, vilket ställer höga krav på lossningspersonalen att utföra arbetet
tidseffektivt. Både DC Syd och ICA har relativt små ytor för lossningsarbetet och
det föreligger stor risk för att det ligger annat gods i vägen, ändå klarar de att hålla
en relativt hög belastning på varje port. Förankringen i ICA:s kolonialartiklar är
nästan alltid tillfredsställande och ökar inte tidsåtgången. I CDC kommer godset i
stort vara bra förankrat, eftersom leveranserna kommer från DC Syd och
Mercantile. Med utgångspunkt i ICA:s och DC Syds beläggning per port och deras
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lossningsförhållanden kommer antalet portar inte vara någon flaskhals för CDC. Vi
anser att det kan vara fördelaktigt att inte använda alla 22 portar vid det initiala
skedet för CDC. Vi anser att det kan vara fördelaktigt att bygga färre portar,
eftersom det är dyrt med portar.

Volym/sänd Volym Ant. sänd.
2002 Pallagrat gods 28 727 26

         DDS 48 510 11
Totalt 37

2005 Pallagrat gods 28 1266 46
        DDS 48 726 16

Totalt 62
2008 Pallagrat gods 28 2189 79

        DDS 48 1006 21
Totalt 100

Figur 27 Antal sändningar för lossning

Om kapaciteten är tio sändningar per dag och port, kommer högst tio portar
behövas år 2008. Detta innebär att endast varannan port måste användas, vilket
skulle leda till positiva effekter i form av större lossningsytor och avställningsytor.
Beräkningar på lossningskapaciteten kommer enligt vår mening på detta sätt kunna
bli mer tillförlitlig, eftersom personalens kapacitet inte begränsas av köer eller
trängsel på ytorna. Tillförlitlighet i beräkningar är, som nämnts i referensram och
generell analys, något vi anser vara viktigt  för tidsplaneringen för ett
kundorderstyrt lager.

9.1.2 Plockning
Plockningen i CDC består av tre olika delar: plock från IKEA-pall inklusive OH
och OS, kartonglager och Europa-pall. DC Syd plockar likvärdiga artiklar, men
arbetar inte med lösplock och deras kapacitet är därför inte jämförbar. ICA och
ParInovas plockning är inte heller likadana då deras artiklar är mer lätthanterliga
och inte heller plockas på IKEA-pall. Plockning från IKEA-pall är jämförbar med
kundorderplockningen hos Mercantile. Det rör sig om samma sortiment, lastbärare
och arbetssätt, vilket talar för att Mercantiles kapacitet på 47,6 kolli/mantimme är
acceptabel även för CDC. För OH och OS kommer vi att använda oss av
kapaciteten 20 kolli/mantimme, denna kapacitet kommer från CDC-projektet. Inget
av de lager vi har besökt har haft någon liknande plockning varav vi inte kan göra
någon annan rimlig beräkning. Den effektiva tiden anser vi vara ungefär 6,5
timmar. Arbetet är i och för sig enformigt, men samtidigt består arbetet av flera
olika moment, till exempel transporter med truck till rullbanan. Mercantiles
plockare kör emellertid pallarna med truck till utlastning, medan CDC-plockare
kommer att köra IKEA-pallarna till ett rullband, vilket går snabbare. Transporterna
på Mercantile orsakar även en del köer. Vidare begränsas Mercantiles plockning av
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påfyllningskapaciteten, något som inte blir ett problem i CDC där kranarna
automatiskt och kontinuerligt sköter påfyllningen. Sammantaget talar detta för att
CDC kommer att ha en något högre kapacitet. Genom att räkna med Mercantiles
kapacitet skapas en överkapacitet i CDC-bemannningen, något som vi bedömer
fungerar som buffert mot hård belastning.

År Kolli/mh Kolli Behov
arb.tim.

Eff. arb. tid Behov personal

IKEA-pall 47,6 4 620 97,1 6,5 15
OH 20 750 37,5 6,5 6
OS 20 1 113 55,7 6,5 9

2002 totalt 30
IKEA-pall 47,6 7 745 162,7 6,5 25

OH 20 1 258 62,9 6,5 10
OS 20 1 866 93,3 6,5 15

2005 totalt 50
IKEA-pall 47,6 13 384 281,2 6,5 44

OH 20 2 174 108,7 6,5 17
OS 20 3 224 161,2 6,5 25

2008 totalt 86

Figur 28 Personalbehov för plock av IKEA-pall, OH och OS

Plock från Europa-pall och kartonglager planeras ske med artikelplockning, en
metod som vi inte generellt rekommenderar då helhetstänkandet begränsas av detta.
På CDC är artikelplockning dock nödvändigt för att den tekniska lösningen med ett
sorteringsverk ska kunna utnyttjas effektivt. Detta plockningsarbete kommer att bli
väldigt monotont, eftersom det endast innebär lyft av en artikel i taget från
plockplats till rullband. Det krävs dock inget pusslande av gods på lastbärare.
Arbetssättet finns inte på något av de besökta lagren. Beräkningar på kapaciteten
per mantimme är 350 kolli för Europapallat gods och 600 kolli för boxlagrat gods.
Vi bedömer dock att dessa kapacitetsmått är något högt beräknade. Det grundar vi
på att skillnaden mellan Crisplants siffror och de kapaciteter vi fått fram vid
lagerstudierna, är för stor för att endast förklaras av sorteringsverket och
automatiseringen. Exempelvis kan nämnas att ICA:s plockare klarar 181
kolli/mantimme, dock används truck vilket innebär tidskrävande transporter och
pallrörelser. Dessutom pusslas plockade kollin ihop i rullburar och plockning
skedde i två nivåer. Det kan emellertid tänkas att Crisplants är väl positiva i sina
beräkningar då deras främsta intresse är att sälja sorteringsverket. Vi använder
Crisplants plockningskapaciteter, men med en reservation. Till följd av arbetets
monotoni anser vi att den effektiva arbetstiden överensstämmer med CDC-
projektets beräkning på 6,1 timme per dag.
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Till sortering Kolli/mh Kollin Behov arb.tim. Eff. arb.tid Behov personal
EUR 350 27 161 77,6 6,1 13

Kartong 600 14 760 24,6 6,1 4
2002 totalt 17

EUR 350 47 584 136,0 6,1 23
Kartong 600 32 939 54,9 6,1 9

2005 totalt 32
EUR 350 82 225 234,9 6,1 39

Kartong 600 56 919 94,9 6,1 16
2008 totalt 54

Figur 29 Personalbehov för plockning Europa-pall och kartonglager

Tveksamheten till plockningskapaciteten medför att vi anser att personalbehovet
kan behöva kompletteras med någon eller några fler anställda från resursgruppen
(se 9.5). Det föreligger också risk för att plockarna inte klarar beräknad kapacitet i
det initiala skedet, utan att färdigheten och kapaciteten övas upp under en
inlärningstid. Detta talar också för att viss överkapacitet är nödvändig i början.

9.1.3 Packning
Packning kommer att bestå av att tömma chute, packa i eller på lastbärare,
kontrollera lastbärarens innehåll och placera den på rullband för transport till
utlastning. Mercantiles Postpack med 20 paket per mantimme i kapacitet är inte
jämförbar trots att det rör sig om samma produkter, eftersom arbetet där är helt
manuellt och inkluderar sortering till kundorder. Av samma anledning är inte
ParInovas kapacitet jämförbar. Därav kan vi inte jämföra studerade lagers
kapaciteter med den som framtagits inom CDC-projektet, närmare bestämt 600
kolli per mantimme för postpaket och 375 kolli per mantimme för direktleveranser
med lastbil. Packningen är monoton och vi bedömer att CDC-projektets effektiva
tid på 6,1 timmar är motiverad.

År Kolli/mh Kolli Arb.tim. Eff.tid Behov personal
Postpaket 600 11 680 19,5 6,1 4

Lastbil 375 30 241 80,6 6,1 14
2002 totalt 18
Postpaket 600 29 825 49,7 6,1 9

Lastbil 375 50 698 135,2 6,1 23
2005 totalt 32
Postpaket 600 51 538 86,0 6,1 15

Lastbil 375 87 605 233,6 6,1 39
2008 totalt 54

Figur 30 Personalbehov för packning
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9.1.4 Lastning
Lastningen kommer antagligen inte att skötas av CDC-personal utan läggas på
transportören, vilket är i enlighet med den generella analysen (se 7.1.5). Det är
dock av vår uppfattning att CDC-projektet kan ha nytta av att veta omfattningen av
lastningsarbetet för att kunna avgöra vilket alternativ gällande lastningens upplägg
som är det bästa. Fyllnadsgraden i postpakets- och lastbilsleveranser är beräknad
till 35% (28 m3) och för DDS-gods 60% (48 m3).

Gällande postpaket rekommenderar vi att Posten får ansvara för lastningen då de
kommer att ha stora volymer och på så sätt kan chaufförerna läras upp specifikt för
IKEA transporter . Gränsen för postpaket är i nuläget 20 kilogram inom IKEA, men
vi anser att IKEA borde ändra denna gräns. ParInova skickar upp till 35 kilogram
via Posten och planerar att sända ännu större paket via post. Vår åsikt är att fokus
bör tas från paketets vikt och läggas på paketets mått, det vill säga längd, bredd och
höjd. Genom att ändra parametrarna skulle fler order kunna distribueras via Posten,
vilket skulle reducera antalet direktleveranser. Direktleveranser gör
transportfunktionen mer komplex173, dessutom skulle kunderna slippa en extra
fraktkostnad samt själva kunna bestämma tidpunkt för att hämta sin leverans.
Enligt vår mening anser vi detta vara viktigt vid kundorderstyrda verksamheter.
Vår åsikt är även att postpaketleveranser har högre fyllnadsgrad än direkta
leveranser, eftersom transporten kan gå via omlastningscentraler. Genom att öka
andelen postpaket skulle antalet leveranser kunna reduceras, vilket innebär lägre
kostnader och mindre beläggning på varje port. Dessutom anser vi att detta gods
bör levereras från speciella portar. Då kan Posten, i likhet med hos Mercantile,
komma vid behov utan att ha fast schema.

Lastningsarbetet på ICA och ParInova kan inte jämföras med CDC. ICA levererar
rullburar, vilket är lättare att lasta än pallar som måste lyftas med truck. ParInovas
utleveranser görs från marknivå istället för kaj. En lastning på DC Syd tar 45
minuter och på Mercantile två mantimmar, detta med 60% fyllnadsgrad. Vi
bedömer att CDC främst är jämförbar med Mercantile, eftersom aktiviteten
innehåller samma moment, artiklar och pallar som inte är jämna i formen. DC Syd
lastar endast helpallar, vilket gör det lättare att ”pussla ihop” lastningen. Vi
bedömer att det krävs en mindre noggrann utlastningskontroll i CDC än i
Mercantile eftersom lastbärarens innehåll redan har kontrolleras vid packningen,
precis som i LSC Norrahammar. Det enda som vi anser ska kontrolleras vid
utlastningen är att rätt gods står vid rätt port och sändning. Mindre kontroll i
kombination med att det går snabbare att lasta en sändning till 35% än 60%, gör att
tiden för en lastning i CDC är längre än DC Syds 45 minuter, men avsevärt kortare

                                             
173 Persson, G. & Virum, H. 1995, sid. 285
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än Mercantiles 2 timmar. DDS-gods som har 60% fyllnadsgrad kan dock ta två
timmar att lasta. Om tiden för att lasta postpaket och lastbilar uppskattas till en
timme kommer postpaket under beräknad tidshorisont kräva som mest 15 timmar
(år 2008), vilket vid åtta timmars drift/dag skulle kräva två portar. För lastbils- och
DDS-leveranser, som totalt innebär 137 sändningar 2008, skulle resterande 32
portar då endast belastas med fem sändningar per dag och port. Detta resonemang
är inte preciserat i detalj, vår avsikt är endast att påvisa att antalet portar inte är en
flaskhals för CDC.

År Volym/sänd Volym Ant. sänd.
Postpaket 28 92 4

Lastbil 28 1 119 40
DDS 48 510 11

2002 totalt 55
Postpaket 28 234 9

Lastbil 28 1 876 67
DDS 48 726 16

2005 totalt 92
Postpaket 28 404 15

Lastbil 28 3 244 116
DDS 48 1 006 21

2008 totalt 152

Figur 31 Antal sändningar från CDC

Som nämndes ovan, är lastningen i CDC lik lastningen på Mercantile och vi anser
att kapaciteten per mantimme är jämförbar, det vill säga 30 m3. Eftersom kontrollen
till största del ligger på packningen och det finns god tillgång på ytor för
uppställning och trucktrafik, är det vår åsikt att kapaciteten på CDC ligger något
högre än 30 m3 per mantimme. Vi har dock inte underlag för att bedöma hur
mycket kapaciteten avviker, utan grundar våra beräkningar på Mercantiles
kapacitet.

År Volym/mh Volym Arb.tim Eff.tid Behov personal
2002 30 1 629 54,3 6,5 9
2005 30 2 602 86,7 6,5 14
2008 30 4 248 141,6 6,5 22

Figur 32 Personalbehov för lastning exklusive postpaket

9.1.5 Förpaketering och returer
Vår mening är dock att IKEA ska utveckla samarbetet med många av sina
leverantörer och på så sätt få dem att utföra så mycket som möjligt av
ompaketeringen (se 7.2.1) Enligt uppgifter från CDC-projektet uppskattas
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kapaciteten för förpaketering till 2 pallar/mantimme. Vi har dock inte sett denna
aktivitet i något av de studerade lagren och därför är det svårt för oss att förhålla sig
till kapacitetssiffran. Vi använder detta kapacitetsmått vid beräkning av
personalbehovet.

År Pall/mh Pallar Behov arb.tim Eff. arb.tid Behov personal
2002 2 138 69 6,5 11
2005 2 227 113,5 6,5 18
2008 2 373 186,5 6,5 29

Figur 33 Personalbehov för Förpaketering

Vi har inte heller funnit liknande returhantering och saknar därför kapacitetsmått.
För att få en uppfattning om personalbehovet har vi dock valt att se aktiviteten som
en spegelvänd Postpack (Mercantile). Med spegelvänd menar vi att returerna
kommer från kund och istället för att paketeras packas de upp och förs ut till lagret.
Kapaciteten för Mercantile är 20 paket per mantimme. Returhanteringen innebär
sannolikt mindre hantering, vilket innebär att kapaciteten egentligen är högre än 20
paket/mantimme.

År Paket/mh Paket Behov arb.tim Eff.arb.tid Behov personal
2002 20 71 3,6 6,5 0,6
2005 20 179 9,0 6,5 1,4
2008 20 310 15,5 6,5 2,5

Figur 34 Personalbehov för returhantering

Fastän kapaciteten är beräknad i underkant blir personalåtgången liten och vår
uppfattning är därför att returhanteringen kan skötas av personal från förpaketering
med stöd av resursgruppen. Vi rekommenderar således att särskild personal anställs
för returhantering när behovet blir större, exempelvis när aktivitetens belastning
kräver minst två personer. Totalt sett kommer dock returhanteringen bli
omfattande, men det mesta kommer inte till CDC.

9.1.6 Hanteringsmaterial
Vi anser att denna funktion bör ansvara för försörjning av lastbärare till
ompaketering, DDC och packning, men även hämtning av använt emballage och
tomma lastbärare från lagrets plockplatser. Att hanteringsmaterial fylls på
respektive plockas bort är viktigt i CDC. Om det exempelvis står en tompall på
plockplatsen kommer påfyllningen från buffert att hindras, vilket stör plockningen
och leder till förseningar eftersom plockningen bara utförs i golvnivå. Flödet i CDC
måste vara synkroniserat och dålig skötsel av hanteringsmaterial kan få effekter i
hela verksamheten.
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Vår åsikt är att hämtningen av överblivna Europapallar i plockplatserna kan vara
olämpligt att utföra med truck. Plockgångarna kommer att ha ett rullband och att
köra truck i plockgången kan störa plockningen. Vi anser istället att plockarna kan
lägga upp tompallar på rullbandet. Pallarna måste då växlas av* i plockgångens slut
och sedan föras av materialhanterarna till lagret för hanteringsmaterial. Vår åsikt är
att plockeffektiviteten inte skulle påverkas avsevärt av att plockarna lyfter
tompallar till bandet. Det är även tänkbart att materialhanterarna hämtar
tompallarna med truck mellan sorteringsomgångar och under raster. IKEA-pallar
kan sannolikt hämtas av materialhanterarna utan stora problem, eftersom det inte
kommer att finnas några rullband i dessa gångar.

På ICA sysselsätts 3-4 personer per skift med likartat arbete. ICA och CDC liknar
varandra i avseende på lagerstorlek, men de skiljer sig åt vad det gäller
omsättningshastighet och antal plockplatser. ICA har drygt fyra gånger fler
plockplatser och omsätter sitt lager ungefär 26 gånger per år, medan CDC kommer
att omsätta sitt lager ungefär sjutton gånger. Detta skulle innebära att CDC kommer
att behöva färre materialhanterare än ICA. Vi anser dock att CDC kommer att ha
mer utspridda aktiviteter som behöver försörjas med material. Detta medför enligt
vår mening att det kommer krävas att materialhanterarna har en annan helhetssyn
och att CDC kan behöva upp till tre personer per skift. Vi anser vidare att
överbemanning av denna aktivitet inte är fruktbart eftersom personerna inte
kommer att ingå i den övriga verksamheten och därför fungera som extra resurs.
Det talar för ett mindre antal i det initiala skedet.

9.1.7 Textilier
IKEA överväger att ta bort klippning av textilier i CDC, men eftersom det inte är
helt bestämt ännu har vi valt att beräkna personalbehovet, emellertid bara för år
2002. Aktiviteten kommer att se likadan ut som hos Mercantile, där tidsåtgången
per klipp i snitt är tio minuter.

År Min/klipp Klipp/mån Behov arb.tim./mån
2002 10 60 10

Figur 35 Arbetsbelastning för textilier

Med en total arbetsbelastning på tio timmar per månad, anser vi inte att textilier bör
ha en fast bemanning. Istället inkluderar vi funktionen i IKEA-pallsplockning så att
plockpersonalen ansvarar för textilier. På Mercantile utför tre plockare 10-15 klipp
per vecka och vi anser utifrån detta att ungefär fyra anställda bör ha kunskap inom
textilier på CDC. Det bör vara möjligt, eftersom plockningen är uträknad med en
viss överkapacitet, vid behov kan de även få förstärkning från resursgruppen.
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9.1.8 DDC – Direct Distribution Center
I DDC-personalens uppgift ingår det enligt vår mening att hämta DDS-gods vid
lossningen, lagra in i DDC, plocka och köra gods till utlastning. I stort ser arbetet ut
som DDC-arbetet på Mercantile. Arbetet anser vi inte vara speciellt monotont och
därför menar vi att den effektiva arbetstiden är 6,5 timmar. Kapaciteten per
mantimme är på Mercantile 12 m3, vilket vi bedömer är rimligt för CDC.

DDS-gods består som nämnts av soffor och bänkskivor. Gällande bänkskivor finns
endast belastning uttryckt i kollin, medan soffor uttrycks i volym. Vi har därför
beräknat tidsåtgången för hantering av en soffa (min/kolli), för att på så sätt kunna
beräkna totalt behov av arbetstimmar. En soffa och en bänkskiva tar lika lång tid i
anspråk och denna jämförelse är därför acceptabel, något vi har kommit fram till
under våra lagerstudier och samtal med personer inom CDC-projektet.
Tidsåtgången har vi beräknat till 4,4 minuter per kolli med hjälp av följande
formel:

Totalt antal arbetsminuter/totalt antal kollin = tidsåtgång per kolli

Utifrån tidsåtgång per kolli har vi beräknat behovet av arbetstimmar för bänkskivor
och summerat detta till ett totalt behov, utifrån vilket vi beräknar personalbehovet.

År m3/mh m3 Arb.
tim

Min/kolli Kollin Arb.
tim

2002 Soffor 12 498 41,5 Bänkskivor 4,4 34 2,5
2005 Soffor 12 709 59,1 Bänkskivor 4,4 48 3,5
2008 Soffor 12 983 81,9 Bänkskivor 4,4 67 4,9

Tot.arb.tim Eff.tid Ant.pers.
44,0 6,5 7
62,6 6,5 10
86,8 6,5 14

Figur 36 Personalbehov för DDC
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9.1.9 Summering av personalbehov

Aktivitet 2002 2005 2008
Lossning 10 16 25
Plockning IKEA-pall, OH & OS 30 50 86
Plockning till sort.verk 17 32 54
Packning 18 32 54
Lastning 9 14 22
Förpaketering & Returer 11 18 29
Hanteringsmaterial 6
DDC 7 10 14
Totalt 108 172 284

Figur 37 Summering av personalbehov per år

9.2 Arbetsdelning och rotation
Vi anser enligt den generella analysen att rotation är fördelaktigt (se 7.1.4). Vi är
dock medvetna om att arbetsrotation ger en längre inlärningstid. Det tror vi kan
lösas med den inräknade överkapacitet som vi skapat i varje aktivitet. Inom DC
Syd nämndes att arbetsrotation inte ger mycket variation eftersom uppgifterna är
lika och ytorna begränsade. Ytorna är lika stora i CDC, men uppgifterna skiljer sig
mycket mer åt och vi anser att rotation kan få stora effekter i form av varierat
arbete. Vår åsikt är att gruppledarna ska rotera med sitt spann om deras ledarskap
ska bli effektivt och inkludera samtliga uppgifter som nämns i 9.1.5. I en stor
verksamhet som CDC kan inte gruppledarna känna samtliga anställda tillräckligt
väl för att uppfylla den sociala funktionen som av ICA och ParInova framhölls som
viktig. Roterar de med undviks att ledaren blir anonym, men samtidigt krävs då mer
kommunikation mellan gruppledarna om den löpande verksamheten. Genom ha
veckovisa gruppledarmöten där föregående och kommande veckas arbete i varje
aktivitet diskuteras kan kontinuitet skapas. På mötena kan eventuella störningar,
problem, förändringar och andra relevanta frågor diskuteras och komma till allas
kännedom. Detta kommer att kräva en del tid, uppskattningsvis en eftermiddag i
veckan. Kommunikationsnätverket blir enligt vår mening komplext när ett relativt
stort antal gruppchefer ska utbyta information kontinuerligt och det kommer att bli
svårare att veta vem som är lämplig att vända sig till med ett specifikt problem. Det
kan därför tänkas att varje gruppledare har huvudansvaret för en aktivitet. Ett
alternativ till det komplexa kommunikationsnätverket är att införa ytterligare en
hierarkisk nivå, bestående av en person per aktivitet som ansvarar för
kommunikationen. Vi vill inte rekommendera en ytterligare hierarki, särskilt inte
då det går emot IKEA:s kultur.
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Vidare anser vi att rotation bör se olika ut i olika aktiviteter. Lastning och
hanteringsmaterial anser vi inte bör ingå i rotationen. Lastningen kommer troligtvis
inte att utföras av CDC-personal. Även om så blir fallet kommer dessa personer
med största sannolikhet att arbeta för transportören och inte vara en del av CDC-
organisationen. Hanteringsmaterial är en servicetjänst som inte är direkt knuten till
flödet i lagret. De aktiviteter och det antal anställda vi planerar rotation för visas i
tabellen nedan:

Aktivitet 2002 2005 2008
Tot. lossning + DDC 17 26 39
Plockning IKEA-pall, OH & OS 30 50 86
Returer & Förpaketering 11 18 29
Tot. sort.verk &  packning 35 64 108

Figur 38 Antal anställda per rotationsmoment

Plockning till sorteringsverk och packning anser vi vara så monotona uppgifter att
en person inte kan utföra en av dessa under ett helt arbetspass. Vi rekommenderar
därför att dessa aktiviteter slås samman till ett rotationsmoment som i sin tur delas
in i två grupper. Detta innebär att hälften av plockarna bildar ett arbetslag
tillsammans med hälften av packarna. Plockarna och packarna inom den gruppen
arbetar sedan halva dagen med plockning respektive packning. Detta innebär också
att personalen arbetar två av sex veckor med plockning och packning. IKEA-
pallplock, OH och OS är relativt omfattande och även denna personal delar vi in i
två grupper. Detta innebär att vi ser fyra huvudmoment att rotera mellan. Att vi
väljer att slå ihop DDC med lossning beror enbart på att personalbehovet
överensstämmer med antalet i övriga aktiviteter. Det är alltså ett sätt att få ett
jämnare antal anställda så att rotation förenklas. För en person innebär det ett
rullande sexveckorsschema enligt följande:

Vecka 1: Lossning & DDC: Inbördes rotation tillämpas där att vartannat arbetspass
läggs på respektive aktivitet, exempelvis lossning måndag, onsdag och fredag.
Personalen börjar varannan vecka ett med lossning och varannan med DDC.
Vecka 2: IKEA-pall, OH & OS
Vecka 3: Plockning till sorteringsverk och packning. Inbördes rotation tillämpas,
där den anställde arbetar halva dagen med packning och resterande del av dagen
med sortering.
Vecka 4: Returer och förpaketering
Vecka 5: IKEA-palls, OH & OS: Samma arbete som under vecka 2
Vecka 6: Plockning till sorteringsverk och packning, samma som under vecka 3.

Vidare har vi valt att använda en fast och rörlig bemanning av samtliga arbetslag,
detta för att skapa ett jämnt antal anställda i varje lag. Det är annars inte möjligt att
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kombinera arbetsrotation med att hålla samman spannet och dess gruppledare.
Rotationsschemat för arbetslagen visas i bilaga 8. Vi anser att veckovis rotation är
att föredra då arbetet är relativt monotont. Kortare rotationstid skulle enligt vår
mening försvåra en kontinuitet i styrningen av arbetet och längre rotationstid skulle
minska känslan av variation.

9.3 Arbetstider
Vår bedömning är att CDC skulle kunna klara sig med ett skift när verksamheten
tas i drift, men inom några år skulle skiftarbete bli ett måste. Det är enligt vår studie
lättare att införa skiftarbete direkt och vi rekommenderar därför införande direkt
från start. Vår åsikt är att det även är lämpligt med skiftarbete med tanke på
transporterna till och från CDC. Området kommer att bli relativt tungt trafikerat,
inte minst med tanke på att samma in- och  utfart även ska användas för det
närliggande DCIII, och för att skapa en god trafiksituation tror vi att det är
fördelaktigt om leveranserna kan spridas på fler timmar.

Vår åsikt är att CDC-projektet bör jämföra den extra kostnaden som skiftarbete
medför med de vinster som uppnås genom att slippa problem med att införa
skiftarbete i ett senare skede. Ett tänkbart alternativ är att inte använda skiftarbete
från början, men anställa personal med förutsättningen att skiftarbete kommer
införas inom en viss tid. Detta ska då finnas med i anställningsvillkoren. Att införa
skiftarbete är också ett sätt för ledningen att signalera till de anställda hur viktigt
det är med flexibilitet och anpassning till kundernas efterfrågan. Vår ståndpunkt är
alltså att införa skiftarbete redan när CDC tas i drift.

De arbetstider vi rekommenderar för CDC är de som används inom DC Syd. Detta
beror till stor del på att IKEA:s kollektivavtal som redan är utarbetat och kan
användas inom CDC. Kollektivavtalsförhandlingar är omfattande och tidskrävande,
vilket vi anser talar för att det är fördelaktigt att anamma ett etablerat avtal.
Tänkbart är att använda Mercantiles arbetstider, det skulle dock kräva ett nytt
kollektivavtal inom IKEA. Vi anser annars att Mercantiles arbetstid på fredagar är
bra då det är motiverande att vara ledig varannan fredag, särskilt eftersom
kvällsskift innebär lite ledig tid tillsammans med familjen. Emellertid har vi valt
DC Syds arbetstider, även på grund av att DC Syds arbetstider innebär färre ”dyra”
timmar. Med dyra timmar avses arbetstid före 07.00 och efter 18.00. Även DC Syd
är i drift under denna tid, men inte i lika hög grad som Mercantile.

Må-tor Fre Raster totalt
(tim)

Dagsskift 06.00-14.30 06.00-12.15 0,50
Kvällsskift 14.15-22.45 12.00-18.15 0,25

Figur 39 Arbetstider, CDC
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Vårt förslag innebär 38 timmars arbetsvecka, vilket är förenligt med IKEA:s
kollektiv avtal och rådande lagstiftning. Dessa arbetstider uppfyller även
arbetstidslagens krav om nattvila mellan 24.00 och 05.00 samt kravet om 36
timmars veckovila. Vidare inkluderar arbetstiderna raster som uppfyller
arbetstidslagens krav. 174 Vår åsikt är att ha vissa fasta raster och att däremellan låta
personalen ta pauser när arbetet tillåter det. Genom att erbjuda frihet under ansvar
tror vi att de anställda motiveras att ta större eget ansvar för sitt arbete, vilket vi ser
som positivt. Det är fördelaktigt att styra genom ansvar istället för med regler när så
är möjligt.  Enligt vår mening kommer det även att krävas av personalen arbetar
övertid när belastningen är hög. I en kundorderstyrd verksamhet bör personalen
således vara medvetna om att de själva också måste vara flexibla.

Vissa tjänster kräver enligt vår mening inte skiftarbete, exempelvis lageransvarig
och personalavdelning (se 9.5 ). Emellertid måste deras arbetstid överlappa skiften
för att problemen med kommunikation och tillgång till stödjande funktioner som
enligt teori och empiri kan uppkomma ska kunna undvikas. Vi rekommenderar
därför vanlig arbetstid för dessa. Till en början anser vi att de kontrollspann som vi
presenterat är så små att det räcker med en gruppchef för en aktivitet, det vill säga
för både dag- och kvällsskiftet. Vi återkommer till detta i 9.5. Gruppcheferna
behöver då inte heller skiftarbeta utan det räcker med ett skift givet att arbetstiden
överlappar skifttiderna. Lämplig arbetstid är 09.00-18.00 inklusive raster.

9.3.1 Variation i belastning
CDC kommer att möta liknande säsongsvariationer som Mercantile och DC Syd.
Med andra ord kommer perioderna i samband med katalogsläpp att vara högt
belastade och tiden efter jul mindre belastad. Säsongsvariationerna kommer enligt
vår uppfattning att vara enkla att förutse, något som vi såg tydligt i de IKEA-lager
vi har besökt. Vi anser däremot att veckovariationer kommer att bli påtagliga för
CDC Vi anser att många kunder kommer att lägga order under helgerna, då de ofta
besökt varuhus och tittat på produkterna samt har tid att göra beställningar. Detta
kommer att resultera i hög belastning i veckans början. Detta kommer kräva
flexibilitet i bemanningen, eventuellt med hjälp av deltidsanställning i likhet med
ICA. Vi tror dock att det inte kommer att bli kraftiga skillnader i personalbehov,
eftersom CDC kommer att använda sig av en flexibel leveranstid. Detta innebär att
under högt belastade perioder kommer kunden meddelas en längre leveranstid,
vilket resulterar i att belastningen kan utföras av befintlig personal. Viktigt är enligt
vår uppfattning att ledningen för CDC är medvetna om verksamhetens utveckling
och är beredda att vid behov snabbt ta in extra personal.

                                             
174 Göransson, et al.1996, sid 66
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9.4 Kontrollspannets storlek
Då vi rekommenderar att alla personer ska rotera mellan olika aktiviteter (se 9.2),
kommer uppgiftens komplexitet inte att skilja sig åt mellan de olika
kontrollspannen. Vi anser därför att alla kontrollspann kan vara lika stora.
Dessutom måste gruppledarna kunna urskilja varje individs arbete för att det
prestationsbaserade lönesystem vi föreslagit ska fungera. Detta menar vi talar för
att den ”optimala” storleken är lägre än för företag utan arbetsrotation. I vår
generella analys kom vi fram till att lämplig spannstorlek är 20 underordnade, med
ett intervall på 15-25. För CDC ser vi 20 underordnade som en övre gräns.

Gällande personalens självständighet, mångfald och yrkesmässig erfarenhet kan vi
endast ge rekommendationer för vad som bör tänkas på i rekryteringen till CDC.
Eftersom vi förespråkar eget ansvartagande och uppföljning av enskilda
prestationer ser vi självständighet som ett måste hos de personer som anställs.
Vidare menar vi att en mångfald med avseende på kön, ålder, kultur och utbildning
är önskvärt för att skapa dynamik i grupperna. När det gäller yrkesmässig
erfarenhet kommer det bli svårt att hitta personer som är kunniga inom alla
aktiviteter, speciellt eftersom CDC på många sätt innebär nya arbetssätt genom
automatisering och sorteringsverk. Tänkbart är att kunnig personal inom respektive
aktivitet anställs och finns representerade i varje kontrollspann. Då kan någon i
spannet lösa svårare problem som kan uppstå i varje aktivitet och de kan hjälpa
varandra att öka kunskapen inom varje aktivitet. För att tillgodose den sociala
faktorn har vi valt att låta gruppledaren rotera med sitt kontrollspann, vilket vi
återkommer till nedan.

Vårt förslag är att ha en gruppledare per femton underordnade år 2002.
Kontrollspannet inkluderar då både dag- och kvällsskift. Vi anser att 20 personer är
en övre gräns för spannstorleken, vilket skulle innebära att en gruppledare per skift
och aktivitet blir nödvändigt redan år 2005. 2008 kommer det att behövas en
gruppledare per skift. När övergången från en till två gruppledare per aktivitet, det
vill säga en gruppledare per skift, sker är en kostnadsfråga som vi anser att IKEA
måste ta ställning till.

9.5 Organisation
Genom vår kontakt med DC Syd, LSC och CDC-projektet har vi noterat hur
kulturen inom IKEA genomsyras av platta organisationer och vi har utgår från detta
i vår utformning av CDC:s organisation. För att behålla IKEA:s informalitet har vi
valt att inte använda begreppet chef utan ansvarig eller ledare. Vi vill skapa ett
helhetstänkande i organisationen och vill därför inte göra en uppdelning på olika
områden som Mercantile. Organisationsformen ser vi som en långsiktig lösning,
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men de antal som visas i rutorna och nämns i efterföljande text avser bemanning
för år 2002.

Figur 40 CDC

Lageransvarig anser vi ska bära det övergripande ansvaret för hela verksamheten
och är baserad på uppgifter från alla de studerade lagrena. Till uppgifterna hör att
samordna verksamheten och fungera som informationslänk mot övriga IKEA och
externa parter. Den ansvarige ska leda gruppledarna, flödesansvariga och
datasupporten (dessa funktioner presenteras nedan). Personen har dessutom
ekonomiskt ansvar för styrning/uppföljning av verksamheten och
investeringsbefogenhet, och fungerar då som stöd till den centrala
ekonomiavdelningen som finns i Älmhult. Lageransvarig som enligt vår mening
har en god helhetssyn anser vi bör vara delaktig i rekrytering som stöd till
gruppledarna.

Personalavdelning har vi valt att kalla en funktion som egentligen utgörs av
personalfunktion, lönehantering och friskvård. Personalfunktionens uppgifter är att
ansvara för information och utbildning av personal, fungera som stöd vid
rekrytering, sköta kontakt med fackförbund, vara stöd till ledningen samt hantera
arbetsskador och personalproblem (1 tjänst). Vi anser att denna person ska ha ett
övergripande ansvar över personalen och menar att administrativt arbete i möjlig
mån ska läggas på gruppcheferna. Lönehantering är en annan funktion som vi
menar ska finnas i anslutning till verksamheten. Vår uppfattning är att
lönehanteraren sköter löner och viss administration i form av exempelvis
anställningsbevis och rekommendationer. Då vårt förslag innebär flera
arbetsuppgifter anser vi att en lönehanterare är lämpligt för CDC trots att
verksamheten inte har 250 anställda, vilket är vad en lönehanterare klarar av enligt
IKEA (1 tjänst). Detta förstärks av vårt förslag om prestationsbaserade löner, vilket
ger ett komplicerat lönesystem som inte bör skötas av gruppledare på mer operativ
nivå. Personalfunktionen kan enligt vår åsikt, täckas med 40 timmars arbetsvecka
förutsatt att funktionen överlappar skiften så att alla har möjlighet att utnyttja deras
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tjänster. Denna funktion anser vi inte kan centraliseras till Älmhult utan de
anställda måste ha tillgång till denna funktion fysiskt. Frågor om exempelvis
sjukskrivningar, lönespecifikationer och liknande löses enligt oss lättare genom
direktkontakt än via telefon.

Friskvård anser vi bör finnas i anslutning till CDC och kan delas med DCIII.
Lagerarbete är monotont och sliter på kroppen. ICA erbjuder sina anställda
möjlighet till styrketräning, idrottshall och kiropraktor. Det här anser vi vara en bra
idé av flera anledningar. Arbetsskador kan enklare behandlas, eftersom de
anställdas behandling inte behöver gå ut över deras arbetstid på samma sätt när
faciliteten ligger i anslutning till verksamheten. Dessutom ökar chansen att
arbetsskador förebyggs genom att även anställda som inte skadats erbjuds
möjlighet till träning. Slutligen har det även en motiverande effekt på anställda att
känna att företaget lägger resurser på individen. Genom en idrottshall kan
turneringar i olika sporter anordnas mellan personalen, vilket vi anser har en
främjande effekt på sammanhållningen. Dock ska denna funktion inte endast
erbjuda fysisk friskvård utan även kostrådgivning, stresshantering och andra frågor
som påverkar personalens hälsa. För CDC rekommenderar vi att en person ansvarar
för friskvården år 2002 (1 tjänst).

Vidare finns en funktion som vi kallar leveransfunktion, som är knuten till in- och
utleveranser. Hit hör lossnings- och lastningsansvariga. Med utgångspunkt i DC
Syds antal in- och utleveranser i förhållande till antal lossnings- och
lastningsansvariga rekommenderar vi att sex personer anställs för detta på CDC (3
tjänster/skift). Dessa ansvarar, i likhet med DC Syd för kontroll av inkommande
och utgående sändningar samt tidsplanering för lossning och lastning. Dessutom
anser vi att de bör kommunicera med flödesavdelningen om hur belastningen vid
portarna kommer att se ut under dagen. Personalen bör placeras vid in- och utfart
tillsammans med dokumentansvariga (2 tjänster/skift). Dessa kommer enligt oss att
ansvara för att ta fram tulldokument, fraktsedlar och annan dokumentation som
följer godset. Antal personer är beräknade utifrån Mercantile. Uppgifterna hanteras
där av administrativ personal, men vi anser att de kan skötas från operativ nivå.

Flödesavdelning har vi valt att kalla en enligt vår mening mycket viktigt funktion
som kommer att ansvara för flödet i lagret. CDC kommer att ha höga krav på snabb
hantering och är också mycket automatiserat. Synkronisering av flödet är därför
oerhört viktigt och vi anser att det måste finnas en funktion som har helhetsansvar
över den dagliga verksamheten. Personalen ska enligt vår mening övervaka flödet
från lossning till lastning för att se att arbetet flyter enligt planering samt analysera
och följa upp flödet för att kunna återrapportera till lageransvarig. (1 tjänst/skift).
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Utifrån beläggning och eventuella störningar i respektive aktivitet anser vi att
flödesansvariga ska kunna styra resursgruppen (funktionen presenteras senare) och
annan personal mellan aktiviteterna vid behov. Helhetssynen som flödesansvariga
enligt oss kommer att få, medför att de bör kunna se vart i organisationen som det
behövs mer personal. De kommer därför att medverka vid rekrytering.
Flödesansvariga ska även kunna stödja den operativa personalen när gruppledarna
inte kommer att arbeta (2 tjänster/skift).

Vår åsikt är att flödesansvariga även ska sköta placering av gods i lager genom
datasystemet och även ansvara för att övervaka värden i datasystemet. Detta
motsvarar ICA:s lagerplanerare och DC Syds vikt- och volymansvarig. Utöver det
bör den här personalen vara teknisk kunnig för att kunna laga lättare fel som kan
uppkomma i lagret (1 tjänst/skift).

Eftersom helhetssynen är central, menar vi att funktionen alltid måste vara
tillgänglig när verksamheten är i drift. Vi anser även att flödesansvariga ska
ansvara för kommunikationen med gruppledarna och samordningen vad det gäller
arbetsbelastning, arbetsupplägg, bemanning och eventuella problem i
verksamheten. Vi bedömer att flödesavdelningen kräver fyra personer per skift.

Gruppledare ska enligt vår åsikt, finnas för varje kontrollspann och skift. De
arbetsuppgifter vi lägger på gruppledarnas ansvar är en sammanvägning av
erfarenheter från våra lagerstudier. Gruppledarna ska leda och fördela det operativa
arbetet inom respektive aktivitet. Eftersom vi utifrån studien sett att strikt styrning
är sämre än att ge ansvar till de underordnade, ser vi gruppledarnas främsta roll
som informationslänk mellan operativ nivå och ledningsnivå. Gruppledarna
kommer även att ansvara för att samordna skiften, vilket vi anser vara viktigt för att
reducera problemen med skiftarbete. Vidare har gruppledarna en viktigt roll för att
arbetsrotationen ska fungera. Gruppledarna bör ha dagliga möten med såväl andra
gruppchefer och operativ personal i den specifika aktiviteten vid varje skiftbyte. I
dessa möten kan dagens verksamhet diskuteras. Dessutom rekommenderar vi
veckovisa gruppledarmöten där kommande vecka planeras och föregående vecka
följs upp. På veckomöten bör respektive underordnads prestation bedömas utifrån
bland annat felfrekvens i arbetet.

Vi menar vidare att gruppledarna ska vara aktiva vid rekrytering, då vi funnit att
detta är mer fördelaktigt än att rekrytera på högre nivå i organisationen.
Gruppledarna vet vilket arbetskraftsbehov som finns och vilken typ av person som
sökes. En annan viktig uppgift som vi anser att gruppledarna ska sköta, är
medarbetar- och utvecklingssamtal. Slutligen är det gruppledarna som ansvarar för
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att se till att personalen trivs och mår bra, samt hantera eventuella konflikter. Totalt
kommer sex gruppchefer att  behövas år 2002.

Datasupport är en annan viktig funktion. CDC är högautomatiserat och någon
måste sköta datasystemens underhåll samt lösa eventuella dataproblem. Det är
enligt vår mening viktigt att någon alltid finns tillgänglig för att lösa problem i
datasystemet. Annars blir hela verksamheten stående, eftersom flödet i CDC är
väldigt synkroniserat och tidsmarginalerna är små. Om exempelvis kranarna i
automatlagret stannar kan inte inlagring fortsätta samtidigt som plockning,
sortering, packning och utleverans inte får något gods att arbeta med.
Synkroniseringen innebär att flödet såväl framför som bakom störningen stoppas.
Personalen kommer enligt vår mening behöva vara tillgängliga dygnet runt, vilket
innebär att de kommer att ha jourtid under den tid då lagret är obemannat. Deras
jourtid kommer inte att överskrida den lagbundna tiden. (1 tjänst/skift)

Resursgrupp i likhet med Mercantile, anser vi vara ett bra sätt att handskas med
belastningsvariationernas effekt på kapacitetsutnyttjande. Resursgruppen är även
ett medel för att möjliggöra arbetsrotation mellan alla aktiviteter. Gruppen ska
kunna förstärka aktiviteter som tillfälligt har hög belastning, men även ersätta
personal som är sjukskriven eller har semester. Det är svårt att uppskatta exakt hur
många personer som kan behövas i resursgruppen. Mercantile med drygt 230
operativt anställda har 27 personer  i resursgruppen, det vill säga ett antal
motsvarande drygt 10% av total bemanning. Vår uppfattning är att resursgruppen
bör bemannas kontinuerligt. Vi rekommenderar att fjorton personer anställs till
driftsstarten av CDC. Fjorton personer är motiverat utifrån belastning och i
jämförelse med Mercantiles 10%. Därefter bör vidare rekrytering göras varje vecka
tills bemanningsbehovet anses mättat. Vi rekommenderar att CDC-ansvariga har
löpande kontakt med Arbetsförmedlingen i Jönköping och meddelar ett preliminärt
arbetskraftsbehov inför kommande veckor. Därigenom kan Arbetsförmedlingen
förbereda sig och plocka fram ett lämpligt urval, ur vilket CDC-personal sedan kan
rekryteras. Dessutom kan vi rekommendera att CDC samarbetar med ett
rekryteringsföretag som snabbt kan ta fram arbetskraft vid behov. Nackdelen med
en sådan lösning är enligt oss att rekryteringsföretaget sällan kan skicka samma
personer, vilket innebär en inlärningstid varje gång personerna anländer till CDC.
Dessutom kan viss konkurrens uppstå mellan den fasta och inhyrda personalen. Vi
ser dock samarbetet som ett positivt alternativ. Utöver det kan vissa
deltidsanställningar vara bra som komplement.

Som vi nämnt är det nödvändigt med viss överkapacitet när CDC tas i drift och
detta gäller även resursgruppen. Vi anser att överkapacitet dels krävs på grund av
att standardbemanning inte kommer att klara full kapacitet från början. Effekten av
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denna inlärningstid förstärks av att vi rekommenderar arbetsrotation, ett arbetssätt
som i vår generella analys påpekades försämra inlärning i viss grad. Exakt hur
mycket belastning resursgruppen kommer att belastas till en början är svårt att säga,
det beror på hur snabbt den fasta bemanningen kommer upp i full kapacitet, hur väl
flödet är synkroniserat från start samt eventuella störningar när verksamheten tas i
drift. Därför nämner vi inget exakt antal utan menar att drygt fjorton anställda kan
vara lämpligt att börja med.

Ett tänkbart alternativ är att ingen personal anställs endast till resursgruppen, utan
att samtliga anställda arbetar viss tid i resursgruppen. Anledningen till detta är att
det ytterligare skulle förstärka personalens helhetssyn samt ge variation i arbetet.
Vi anser att det till en början kan vara bra med en speciell resursgrupp för att
arbetet i CDC ska kunna byggas upp och etableras. Vi menar dock, att alla på sikt
kan vara en del av resursgruppen och anser att detta ska finnas med i
anställningsvillkoren. Resursgruppen skulle därmed bli ett arbetsrotationsmoment.

Gällande orderhantering och kundservice, som är viktiga funktioner, bör dessa att
ligga centralt i Älmhult där dagens kundorderförsäljning hanteras. Vi ser ingen
anledning till att flytta denna funktion eller bygga upp en ny för CDC.
Funktionerna kan finnas på annan plats än verksamheten och verksamheten i
Älmhult är väl inarbetad. Det ger stordriftsfördelar och finns redan kompetens för
detta. Avdelningarna kommer behöva utökas till följd av ökad kundorderförsäljning
och även anpassas till försäljning via Internet. Vidare anser vi att
kundservicepersonalen bör utbildas kontinuerligt för att ha god kunskap om
produktsortimentet. En fungerande kundservice i likhet med ParInova är viktigt.

9.6 Sammanfattande slutsatser
I detta avsnitt presenteras sammanfattande slutsatser från den generella analysen
och CDC-analysen.

Att anpassa en lagerverksamhet till kundorderstyrning menar vi kan vara en
smärtsam process. Det finns ett gap mellan hur lagren arbetar och vad som krävs
för att nå fullständig kundorderstyrning. Vi bedömer dock att det finns en
medvetenhet om vad som krävs, men inte alltid klara strategier. De krav som
kundfokusering ställer på lagerverksamhet kan enligt vår mening sammanfattas i
fem punkter:
Kundfokusering – direktkontakt med kund kräver att kundfokusering genomsyrar
hela verksamheten, såväl de anställdas tankesätt som upplägg av arbetsuppgifter.
Varje moment som utförs måste planeras med tanke på att mottagaren är en kund.
Flexibilitet - Kundorderförsäljning resulterar i ojämn belastning, vilket kräver en
flexibel kapacitet och bättre kapacitetsberäkning. Det traditionella sättet är att
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hantera belastningsvariationer med en kortsiktigt sett fast kapacitet och flexibel
ledtid. Kundorderstyrning kräver dock korta och säkra ledtider, vilket innebär att
belastningsvariationer istället måste hanteras med en flexibel kapacitet.
Tidsfokusering – tidskraven ökar både med avseende på kortare och säkrare
ledtider. Till följd av det ökar behovet av ett snabbt informationsflödet som är
synkroniserat mellan de olika lagerdelarna
Komplext transportsystem - i och med att det krävs fler transporter samt
direktleverans med lägre fyllnadsgrad.
Omfattande returhantering - då kunden beställer utan att fysiskt ha sett produkten
uppstår ett returflöde som är kostsamt och tidskrävande.

Vidare har kundorderstyrt lagerflöde enligt vår mening följande karakteristika:
Ökad inleveranskontroll – då det är viktigare att inlagrat gods inte är defekt.
Flytande lagerplacering - för att minska känsligheten för störningar.
Lösplockning – mindre orderkvantiteter ger lösplockning och mer manuellt arbete.
Lågplockning – metoden är att föredra då det skapar en god överblick i
plockmomentet.
Batch/vågplockning -  skapar en helhetssyn, vilket ger bättre kundfokusering.
Ökad utleveranskontroll – då det är viktigt att rätt vara levereras till kunden.

Kundorderstyrning anser vi även har effekt på organisatoriska frågor:
Arbetstid – korta ledtider och kundfokusering kräver flexibilitet, vilket ofta kräver
skiftarbete.
Arbetsrotation – är viktigt för att skapa helhetssyn och flexibilitet i en större
verksamhet. Mindre verksamheter kan anamma helhetsansvar.
Organisationsform – platta organisationer är positivt för att skapa delegerat ansvar
och deltagande från operativ nivå. Operativ personal ska i  möjligaste mån även
hantera administrativa uppgifter. Viktiga funktioner vid kundorderstyrning är
flödesfunktion, datasupport och fungerande kundservice. Vi anser att lager behöver
friskvård och viss administration, exempelvis lönehantering och hantering av
fraktsedlar.
Kontrollspann – lämplig storlek på kontrollspannet är 20 personer, med ett
intervall på 15-25 personer. Kundorderstyrning kräver koordinering och
resultatuppföljning, vilket innebär att kontrollspannen inte får bli för stora.
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10 Rekommendationer
De belastningsvariationer som uppkommer bör enligt vår mening utnyttjas på ett
produktivt sätt. Vid låg belastning bör företaget anordna utbildning för de anställda.
Utbildningen bör bland annat beröra kundservice för att skapa en förståelse för
kundens behov hos de anställda. Det är bland annat genom utbildning som
företagsledningen kan signalera vad de anser vara viktigt.

För att förenkla lösplock och ompaketering till lämpliga försäljningspack
rekommenderar vi att samarbetet mellan leverantör och köpare utökas. Detta kan
minska risken för onödig hantering.

Att se över inköpsrutinerna är ytterligare en rekommendation. Vår åsikt är att CDC
endast innebär kundorderanpassning av en del i värdekedjan och att IKEA bör
anpassa övriga delar i kedjan. Gällande leverantörer anser vi att det finns goda
möjligheter till kundanpassning eftersom IKEA arbetar nära sina leverantörer och
ofta köper en stor del av en leverantörs kapacitet. detta ger IKEA stor makt att
påverka sina leverantörer. Ett sätt att öka anpassningen kan var att införa DSD-
leveranser, det vill säga att leverantören transporterar varor direkt hem till kunden.
De produkter som lämpar sig för detta är främst DDS-gods. Ett annat steg i
anpassningen kan vara att sluta avtal med ett fåtal transportörer som får sköta en
större del av transporterna. Kundanpassning i värdekedjan kräver samarbete och
långsiktighet.

Vi anser vidare att kapaciteten och effektiv arbetstid i olika lageraktiviteter bör
beräknas mer noggrant. På så vis kan lagerflödet följas upp och problem kan lättare
upptäckas och kartläggas. Genom att ha god kunskap om arbetstid och kapaciteter i
lagret, kan planeringen göras mer tillförlitlig. Detta medför att verksamheten kan
bemannas mer precist då ingen buffert i from av överkapacitet behöver räknas in.
Detta kan leda till reducerade personalkostnader. Dessutom resulterar god
planering i att verksamheten slipper ta till nödlösningar och
”brandkårsutryckningar” för att klara aktuell belastning. Kapacitetsmåtten bör
beräknas kontinuerligt, eftersom de kan förändras över tiden.

IKEA kommer endast delvis införa kundorderstyrning, eftersom de fortsätter att ha
relativt stora lagernivåer och inte lägger order när behov uppstår. Vi
rekommenderar att IKEA ser över lagernivåerna. Detta leder till att IKEA måste
öka samarbetet med leverantörer för att få snabbare och säkrare leveranser.
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Gällande CDC vill vi även rekommendera att färre portar än planerat ska byggas.
Portar innebär en investering som inte är obetydande och utifrån vår analys
kommer belastningen på portarna att bli ganska låg inom studerad tidshorisont.

Vi anser även att IKEA ska utöka postpaketen till att omfatta paket upp till 35
kilogram. Detta för att kunderna ska få bättre valmöjlighet och för att öka postens
möjligheter.

Vi vill slutligen betona vikten av att i uppbyggnaden av CDC utnyttja den
kompetens som finns i organisationen. IKEA är en väldigt stor koncern som
besitter mycket kompetens och för att göra CDC-uppbyggnaden så effektiv och
problemfri som möjligt är det viktigt att ta till vara på den kompetensen.
Därigenom kan misstag som redan gjorts på annat håll i koncernen förebyggas.

10.1 Rekommendationer utanför studiens ramar
Vi rekommenderar att ett kundorderstyrt lager ska använda ett individ- och
prestationsbaserat lönesystem. Detta anser vi leda till högre kvalitet i arbetet genom
att individernas incitament till eget ansvarstagande ökar när det kan påverka deras
lön.

Vi vill rekommendera att lager, inte kundorderstyrda specifikt, har en friskvårdsdel
som kan ge de anställda rehabilitering och även hjälpa till att förebygga skador.
Detta verkar motiverande på personalen men innebär också minskade kostnader för
arbetsskador och liknande för företaget.

Informationssystemen måste enligt vår mening vara användarvänliga och fungera
på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller för hela kedjan. För att kunna lägga
administrativa uppgifter på operativ personal och för att möjliggöra att de i hög
grad kan arbeta självständigt, måste informationssystemen vara anpassade till dem
som ska använda dem. Detsamma gäller det system där kunderna lägger order. Det
får inte vara en komplicerad procedur, då det skulle kunna avskräcka kunder från
att göra beställningar. I vår studie har ett fungerande informationssystemet tagits
för givet och de förslag vi lagt fram förutsätter detta. Om informationssystemet inte
fungerar tillfredsställande kommer en del av vårt resonemang inte längre att vara
genomförbart.

10.2 Reflektioner
Ett arbete som pågår under en hel termin blir omfattande. Under arbetets gång har
vi reflekterat över såväl starka som svaga sidor, dessa presenteras i detta avsnitt.
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En svaghet är att vi borde studerat något lager som i högre grad liknar CDC. Vid
arbetets början insåg vi inte att CDC kommer att skilja sig så kraftigt från ”vanliga”
lager. Vi har insett att det skulle varit lämpligt att undersöka exempelvis Ellos eller
något företag som utnyttjar sorteringsverk respektive levererar till kund på liknande
sätt som CDC. En sådan studie skulle kunna ha gett oss mer användbara
kapacitetssiffror. Det hade dock varit svårt att hitta ett sådant lager som levererar
liknande produkter som IKEA.

Vi har även upptäckt under arbetets gång att vi ibland varit lite för snabba, då med
avseende på att vi inte alltid tänkt igenom exakt vad vi velat göra innan vi gjort det.
Detta har inneburit att en del information som vi samlat in under intervjuerna inte
varit relevant för vår studie och att vi ibland missat att undersöka vissa saker. Vi
bedömer inte att detta försämrat vårt resultat, men med mer förarbete hade vi
kunnat samla empiri mer effektivt och dessutom haft mindre arbete med att
bearbeta insamlat material. Genom att vi haft kontinuerlig kontakt med
respondenterna har vi i efterhand kunnat komplettera vårt material.

Något som påverkat vår studie positivt är att vi tillbringat en hel del tid i Älmhult.
Därigenom har vi fått god inblick i IKEA som organisation och lätt kunnat få
information av berörda parter inom CDC-projektet.

Att vi studerat andra lager har i hög grad påverkat studien positivt, enligt vår
mening. Detta har gjort att vi fått en bredare förståelse för lagerverksamhet. Genom
våra lagerstudier har vi undvikit att färgas av det som är IKEA-präglat, utan kunnat
se mer kritiskt och objektivt på den information vi fått gällande CDC. Genom en
bredare empiribas har vi förhoppningsvis kunnat göra en sakligare och mer
allmängiltig analys.

Ytterligare en styrka i vår studie är det arbetssätt vi använt. Redan tidigt tog vi
kontakt med respondenterna och fick därmed gott om tid att samla in och
komplettera empirin. Slutligen menar vi att arbetet påverkats positivt av att vi
preciserat vår uppgift och vårt arbetssätt i ”Vägen till målet”, kapitel 5. Detta gav
vårt arbete en god struktur och tvingade oss att tänka igenom vad vi verkligen ville
få ut av vår undersökning.

10.3 Förslag till fortsatta studier
Överlag finns lite forskning inom området bemanning av lagerverksamhet, men det
finns många aspekter av detta som vore av intresse att undersöka. Då
kundorderstyrning förändrar förutsättningarna för lagerverksamhet menar vi att det
skulle behövas ytterligare studier inom detta område.
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Eftersom kvalitet är centralt vid kundorderstyrning anser vi att det vore av intresse
att undersöka hur TQM (Total Quality Management) kan implementeras i en
lagerverksamhet. Vi skulle även finna det poängfullt att undersöka hur lagret kan
integreras på ett effektivt sätt i den totala värdekedjan och vad de inblandade
företagen i så fall skulle kunna tjäna på detta ökade samarbete.

I IKEA:s fall rekommenderar vi att de utför studier om hur de skulle kunna JIT-
anpassa sin verksamhet ytterligare.


