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Abstract	
IKEA in Umeå has daily deliveries and the goods can be delivered in a direct flow. Goods in 
direct flow are loaded off the truck and are then used to replenish the store. Therefore, the 
goods in direct flow are never stored in stock. The direct flow to the self-serve area at IKEA in 
Umeå are too low. All goods at IKEA have a classification (high, medium or low) which is 
based on sales in SEK. The classification also controls in which order goods are prioritized for 
direct flow. The goal is to have a 100 % direct flow for high-classified goods to the self-serve 
area but today it is only 51 %.  
 
The goal of this project is to increase the direct flow to the self-serve area which would improve 
the replenishing of the self-serve area. The purpose is to optimize and decide which high-
classified goods that should be included in the direct flow to the self-serve area with the 
intention of achieving the goal of 100 % direct flow of high-classified goods. If the goal of 100 
% is not possible to reach a new goal should be recommended.  
 
The project was limited to investigate the direct flow to the self-serve area. The developed 
model to optimize the direct flow of high-classified goods to the self-serve area are based in a 
knapsack problem and shelf space allocation problem. The model is implemented in Ampl.  
 
The result showed it is possible to reach a 100 % direct flow for the high-classified goods to 
the self-serve area and it would lower the cost for the replenishing with 50 %. However, this 
entail great risks. If the sale in the self-serve area increase, all the goods which is not in a direct 
flow must increase in quantity in the self-serve area. If the quantity is not increased there is a 
risk that goods sell out and customers might be dissatisfied with the availability of goods.  
 
The final recommendation to IKEA in Umeå is to increase the direct flow of high-classified 
goods to the self-serve area to 70–80 %. This would save between 42–49 % in replenishing 
costs for high-classified goods. For the recommended levels of direct flow for high-classified 
goods the optimal quantity for the goods have been calculated. By following this 
recommendation, the self-serve area could be more strategic and efficiently planned and thus 
more profitable. 
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Sammanfattning		
IKEA Umeå har dagliga leveranser till varuhuset och artiklarna som levereras kan vara i så 
kallat direktflöde. Artiklar som är i direktflöde lastas av från lastbilen vid inleverans och 
säljsplatsen fylls sedan på direkt utan att mellanlagra artiklar i lager. Andelen direktflöde till 
tag själv-lagret hos IKEA i Umeå anses vara för lågt. Samtliga artiklar på IKEA har en 
klassificering (high, medium eller low) som är baserad på omsättning i SEK och denna 
klassificering styr också vilken ordningen artiklar prioriteras för direktflöde. Målet för 
direktflöde på tag själv-lagret är 100 % för de high-klassificerade artiklarna men idag är 
direktflödet 51 % för dessa artiklar. 

Målet med projektet är att öka direktflödet av high-klassificerade artiklar till tag själv-lagret 
vilket skulle effektivisera hanteringen vid påfyllning av artiklar på säljplats. Syftet är att 
optimera vilka artiklar som ska ingå i direktflöde med avsikt att uppnå målvärdet på 100 % 
direktflöde av high-klassificerade artiklar. Om målvärdet på 100 % direktflöde inte är rimligt 
rekommenderas ett nytt målvärde.  
 
Projektet avgränsades till att endast undersöka direktflödet till säljplats på avdelningen tag 
själv-lagret. Modellen som tagits fram för att optimera direktflödet av high-klassificerade 
artiklar till tag själv-lagret är grundat i ett kappsäcksproblem och shelf space allocation 
problem. Modellen implementerades i Ampl. 
 
Resultatet från modellen visade att det är möjligt att nå målet på 100 % direktflöde av high-
klassificerade artiklar samt att det skulle minska kostnaderna för extra hanteringar med 50 %. 
Att öka direktflödet till 100 % medför dock stora risker. Om den totala försäljningen på tag 
själv-lagret ökar skulle samtliga säljplatser med artiklar som inte är i direktflöde behöva utökas. 
Om kvantiteten på säljytorna inte ökas vid en ökad försäljning finns risken att artiklar som har 
antagit minsta tillåtna kvantitet på säljplats tar slut under dagen och kunder blir missnöjda med 
tillgängligheten på artiklar. 
 
Den slutgiltiga rekommendationen till IKEA Umeå är att implementera fördelningen av artiklar 
som tagits fram i resultatet och öka direktflödet av high-klassificerade artiklar på tag själv-
lagret till 70–80 %. Ökningen av direktflödet medför en besparing mellan 42–49 % av 
hanteringskostnader för high-klassificerade artiklar. Det har beräknats vilka artiklar som är 
optimala att ingå i direktflöde och vilka artiklar som ska vara i indirekt flöde för respektive 
nivå av direktflöde. Genom att följa denna rekommendation skulle tag själv-lagret bli mer  
strategiskt och effektivt planerad och därigenom mer lönsam. 
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Terminologi	
• Tag själv-lagret: Avdelning i IKEA-varuhuset där kunden själv kan plocka möbler 

som inte är monterade. 
 

• Direktflöde: En artikeltyp är i direktflöde om den går direkt från avlastning från 
lastbilen till säljplats och hela kvantiteten av artikeln går att fylla på säljplatsen. 
Artikeln behöver aldrig mellanlagras i höglagret. 

 
• Indirekt flöde: En artikeltyp är i indirekt flöde om den går från avlastning från lastbilen 

till säljplats, medarbetare fyller på artikeln på säljplatsen och sedan mellanlagras 
resterande artiklar i höglagret. Nästa gång säljplatsen ska fyllas på plockas artikeln ut 
från höglagret.  

 
• Klassificering: Samtliga artiklar på IKEA har en klassificering (high, medium eller 

low) som är baserad på omsättning i SEK och denna klassificering styr också vilken 
ordningen artiklar prioriteras för direktflöde. 

 
- High-klassificering = högsta prioritering 
- Medium-klassificering = medium prioritering 
- Low-klassificering = lägsta prioritering  

 
• Littererare: Planerare som skapar säljplats till artiklar som är nya i sortimentet samt 

bestämmer storlek på säljplatsen för dessa artiklar. 
 

• Litterering: Arbetet som en littererare utför. 
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1 Inledning		

1.1 Bakgrund	

1.1.1 Företagsfakta	

IKEA är ett globalt företag inom detaljhandeln som bildades 1943 av Ingvar Kamprad. Under 
de tio första åren var företaget ett postorderföretag men 1953 öppnade den första fysiska 
butiken i Älmhult och sedan dess har företaget expanderat världen över. Företaget fanns 2016 
i 28 länder med 340 varuhus och hade en total försäljning på 34,2 miljarder EUR (IKEA Group, 
2016). IKEA:s vision är ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” och affärsidén 
är att erbjuda ett brett sortiment av heminredningsartiklar till ett lågt pris (IKEA. u.å.a). För att 
det ska vara möjligt att erbjuda låga priser på artiklar med god kvalitet optimerar IKEA hela 
värdekedjan kontinuerligt, från långvariga relationer med leverantörer till att satsa på 
automatiserade tillverkningsprocesser. En av IKEA:s ekonomiska principer för att växa är att 
tjäna in pengar till företaget innan de gör av med dem. Av vinsten IKEA gör återinvesteras 
merparten i nya och befintliga varuhus. Återinvesteringar kan till exempel vara utveckling av 
produktionen och hållbara lösningar för att kunna sänka priser på artiklar.  
 
Artiklarna som varuhusen säljer ska ha god kvalitet till ett lågt pris. För att hålla hög kvalitet 
till ett lågt pris har den demokratiska designprocessen spelat en viktig roll för IKEA. Kunderna 
involveras i högsta grad i utvecklingen av produkter samt att kunden har en viktig roll för att 
hålla lågt pris på varorna, ”Vi gör vår del. Du gör din del. Och tillsammans sparar vi pengar.” 
(IKEA. u.å.b). Artiklar säljs i platta paket och kunden själv får bygga ihop artikeln hemma och 
på så sätt sparar IKEA och kunden pengar tillsammans och priserna hålls på en låg nivå. IKEA 
är känd för sina platta paket. 
 
Den 26 februari 2016 öppnades IKEA-varuhuset i Umeå vilket är det 22:a varuhuset i Sverige. 
IKEA-varuhus världen över varierar i storlek och den totala storleken på varuhuset i Umeå är 
30 000 m2 vilket anses som ett medelstort varuhus. Varuhusets yta är indelad i fyra större 
avdelningar; möbelplan, saluhall, varuutlämning samt tag själv-lager. Inleveranser till 
avdelningarna sker dagligen. (Wågman 2017a)  

1.1.2 Problembakgrund	

IKEA Umeå har dagliga leveranser till varuhuset och dessa inkommande leveranser kan vara 
direkta flöden eller indirekta flöden. Direktflöden är artiklar som ska gå direkt från avlastning 
från lastbil till påfyllning på säljplats. Indirekta flöden är artiklar som går från avlastning från 
lastbilen till lagerplats för att vid ett senare tillfälle fylla på säljplatsen. IKEA Umeå har 
problem med att andelen direktflöden är för låga, totala andelen direktflöden för tag själv-lagret 
ligger på 53 % (Wågman 2017b). 
 
Samtliga artiklar har en klassificering (high, medium eller low) som är baserad på omsättning 
i SEK. Målet för direktflöde på tag själv-lagret är 100 % för de high-klassificerade artiklarna 
men idag är direktflödet 51 % för dessa artiklar. När direktflödet är lågt tror man inte att artiklar 
hanteras på det mest effektiva sättet. Ett ytterligare problem tros vara att det finns brist i rutiner 
hur man bestämmer vilka artiklar som ska vara i ett direktflöde och vilka artiklar som ska vara 
i ett indirekt flöde. Följderna när det är för lågt värde av direktflöde är att fler artiklar måste 
förvaras i lager samt att dessa artiklar måste hanteras fler gånger än nödvändigt. Om artiklar 
som säljer mycket är i direktflöde tros flödet vid inleveranser vara mer effektivt samt att det 
blir lättare att planera bemanningen. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning	och	frågeställningar	
High-klassificerade artiklar har som mål att ha 100 % direktflöde, men idag uppnås inte detta 
mål. Uppdraget är att effektivisera direktflödet av high-klassificerade artiklar till tag själv-
lagret. För att effektivisera direktflödet ska en optimeringsmodell tas fram grundad i en 
nulägesbeskrivning och teoretisk undersökning. Optimeringsmodellen som ska tas fram ska 
först undersöka hur mycket säljplats i volym det skulle behövas för att uppnå 100 % direktflöde 
av high-klassificerade artiklar utan att förändra storleken på andra artiklars säljplatser. 
Modellen ska sedan undersöka hur mycket volym som medium- och low-klassificerade artiklar 
kan ge till high-klassificerade artiklar för att öka direktflödet av dem. Till sist ska modellen 
beräkna vilka high-klassificerade artiklar som ska ingå i direktflödet samt hur mycket i SEK 
som IKEA Umeå kan spara i hanteringskostnad på att öka direktflödet av high-klassificerade 
artiklarna.  
 
Följande frågeställningar ska besvaras och diskuteras: 
 

• Är det möjligt att nå målvärde på 100 % direktflöde av high-klassificerade artiklar?  
 

• Vilka artiklars volymer kan förändras för att förbättra direktflödet för high-
klassificerade artiklar? 

 
• Om det inte är möjligt att nå målvärdet på 100 % direktflöde av high-klassificerade 

artiklar vilket målvärde rekommenderas? 

1.3 Avgränsning	
Projektet kommer att avgränsas till att effektivisera direktflöden av artiklar och dess volymer 
på tag själv-lagret. Denna avgränsning görs på grund av att det finns ett stort behov att 
effektivisera denna del i varuhuset eftersom det är där de största volymerna av artiklar hanteras. 
De indirekta flödena kommer inte att analyseras. Inom tag själv-lagret kommer fokus att ligga 
på att förbättra direktflödet av de artiklar som klassificerats som high därför att de volymerna 
tros påverka effektiviteten vid hanteringen som mest samt att dessa artiklar är prioriterade i 
varuhuset.  
 
IKEA är känd för att optimera format och vikt på sina paket och därför antas det att paketen 
redan har optimal vikt och form utan vidare undersökning. 
 
Säsongsartiklar behandlas som ordinarie sortiment i modellen. Volymen av säsongsartiklar 
varierar starkt under olika säsonger men generellt är dessa artiklar placerade på avlastningsytor 
som inte ingår i säljplatserna som ska undersökas i detta optimeringsproblem. 
Säsongsartiklarna som finns på säljplatser som kommer undersökas antas ha likvärdiga 
volymer kontinuerligt under året (oavsett säsong) och därför kommer dessa artiklar inte 
behandlas annorlunda än ordinarie sortiment.  
 
Det är inte beräknat hur mycket volym säljplatserna på tag själ-lagret rymmer och därför 
kommer befintliga säljplatser på samtliga hyllor på tag själv-lagret att representera den totala 
volymen av säljplatser. Totala volymen beräknas genom att addera volymen på samtliga 
artiklar som ska finnas på tag själv-lagret när det är fullt på alla säljplatser. Avlastningsytor, 
även kallat aktivitetsytor, som används som extra säljplatser på tag själv-lagret ingår inte i 
totala volymen av säljplatser, det är endast säljplatser på hyllorna som ingår. Den totala 
volymen av säljplatserna på tag själv-lagret kan inte överskridas.  
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Optimeringsmodellen som ska tas fram kommer inte att ta bort någon artikel ur sortimentet för 
att höja direktflödet av high-klassificerade artiklar. Det kan diskuteras om någon artikel passar 
bättre som en beställningsvara eller på en annan avdelning. 

1.4 Syfte	och	mål		
Syftet med projektet är att optimera vilka artiklar som ska vara i ett direktflöde med avsikt att 
uppnå målvärdet på 100 % direktflöde av high-klassificerade artiklar på tag själv-lagret. Om 
målvärdet på 100 % inte går att uppfylla ska ett nytt målvärde tas fram med hänsyn till den 
totala säljytan samt kostnaden av extrahantering om en artikel inte är i ett direktflöde. 
 
Målet med projektet är att öka direktflödet av high-klassificerade artiklar till tag själv-lagret 
vilket skulle effektivisera hanteringen vid påfyllning av artiklar på säljplats. 

1.5 Disposition	
1.	Introduktion	

Introduktionen presenterar företaget som examensarbetet utförs hos, bakgrunden till problemet 
som ska undersökas, går igenom avgränsningen på arbetet samt beskriver syfte och målet med 
examensarbetet. 

2.	Nulägesbeskrivning	

Avsnittet går igenom hur IKEA Umeå tar hand om inleveranser och förklarar skillnaden på 
flödet om artiklar är i direktflöde och indirekt flöde. Vidare tar nulägesbeskrivningen upp hur 
artiklar är indelade i klassificeringar beroende av omsättningen samt hur mycket volym som 
varje klassificering tar upp på säljplatserna på tag själv-lagret. Till sist redogörs det för hur 
många gånger artiklar i direktflöde och indirekt flöde hanteras samt hur man bestämmer storlek 
på säljplatser.  
 
3.	Teori	

Kappsäcksproblem och Shelf space management är teorier som beskrivs i teoriavsnittet som 
optimeringsmodellen är grundad i. Vidare i avsnittet presenteras teorier om supply chain i 
detaljhandeln där bland annat vikten att hantera artiklar effektivt framställs.  
 
4.	Metod	

I metodavsnittet presenteras optimeringsmodellen som tagits fram. Modellen är uppdelad i tre 
steg och varje del förklaras stegvis. Datat som används i modellen samt vilken version av Ampl 
som modellen är implementerad i beskrivs också i avsnittet.  
 
5.	Resultat	

Resultatavsnittet presenterar hur mycket som går att spara i hanteringskostnader för olika 
nivåer av direktflöde för high-klassificerade artiklar.   
 
6.	Diskussion		

Diskussionen är indelad i två delar. Första delen diskuterar optimeringsmodellen och hur den 
påverkas av förändringar i försäljning samt hur hanteringen av artiklar påverkar resultatet. Den 
andra delen diskuterar resultatet ur ett supply chain perspektiv i detaljhandeln.  
 
7.	Rekommendation	

Rekommendation till IKEA Umeå presenteras i avsnittet och rekommenderar vilken nivå av 
direktflöde som bör implementeras. Rekommendationen är baserad på resultatet som erhållits 
från modellen.  
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8.	Förslag	på	fortsatt	arbete		

Avsnittet ger förslag på vidareutveckling av arbetet samt vilka faktorer som skulle kunna 
behöva utredas ytterligare.   
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2 Nulägesbeskrivning	
IKEA har stora volymer av inleveranser dagligen och effektiva godsflöden för stora volymer 
kräver planering. Effektiviteten vid godsmottagningen, produktrörelse, bemanning och 
påfyllnad av sälj- och lagerplats har stor påverkan på kostnader och kundtillfredsställelse. Givet 
att direktflödet för high-klassificerade artiklar är för lågt är följande verksamhetsdelar relevanta 
att undersöka för detta projekt; hur leveranserna till varuhuset går till, hur artiklar är indelade i 
olika klassificeringar, hur artiklar hanteras samt vilka rutiner det finns för att bestämma en ny 
säljplats och hur flödet bestäms för en ny artikel. 

2.1 Leveranser	

2.1.1 Leveranser	av	artiklar	till	varuhuset		

Det är dagliga inleveranser till varuhuset i Umeå men antalet varierar beroende på vilken dag i 
veckan det är. Under tisdagar, onsdagar och torsdagar kan maximalt fem leveranser tas emot, 
måndagar och fredagar kan fyra leveranser tas emot samt lördagar och söndagar är det möjligt 
att ta emot tre leveranser (Torstensson 2016). Vid behov kan varuhuset ta emot fler leveranser 
under en dag än det maximala antalet. Exempel på ett sådant tillfälle är om försäljningen har 
varit högre än prognostiserats och artiklar som inte var beräknade att ta slut har tagit slut och 
måste fyllas på. Leveranserna kommer med lastbil eller med container. Containrarna 
transporteras med tåg till en omlastningsterminal i Umeå och sista vägen transporteras den med 
lastbil till IKEA. Det är ingen skillnad i effektivitet att lasta av från en lastbil eller en container. 
Inleveranserna kommer på pallar som är helpallar eller blandpallar. 
 

2.1.2 Helpall	och	blandpall	

När artiklarna levereras till IKEA kommer de på helpallar eller blandpallar. På en helpall 
levereras en och samma artikel till ett bestämt antal. På en blandpall levereras det flera olika 
artiklar på en pall. Vissa artiklar kan inte levereras på blandpall då de kommer direkt från 
produktion samt att vissa andra undantag förekommer. Fördelen med leveranser med helpallar 
är att pallen inte behöver röra sig mellan olika hyllor för att packas upp. Nackdelen med helpall 
är att den kan behöva lagras in i lagret om inte alla artiklar får plats på säljplats. Fördelen med 
blandpallar är att artiklar som inte har så stor säljplats kan ta emot det antalet som behövs och 
tid behöver inte läggas på att lagra in några artiklar i lagret, antalet på blandpallen ska få plats 
på säljplatsen. Nackdelen med blandpallar är att det tar längre tid att packa upp de olika 
artiklarna till säljplats eftersom pallen måste röra sig mellan flera olika hyllor för att alla artiklar 
ska bli uppackade.  
 
Om artiklar inte får plats på säljplats ska de lagras in i lagret. En artikel kan aldrig bli inlagrad 
tillsammans med andra artiklar. Generellt ska artiklar som levereras på en blandpall inte behöva 
lagras men undantag sker. Om det är en inleverans med blandpallar och det finns artiklar som 
ska lagras in måste dessa sorteras till en egen pall för att kunna bli inlagrad. Om blandpallar 
ofta har artiklar som behöver lagras går mycket arbetstid åt till det vilket inte är optimalt. En 
pall kan vid inleverans ha ett direktflöde, pallen ska gå direkt till säljplats vid inleverans, eller 
ett indirekt flöde, artiklarna på pallen ska till viss del fylla på säljplats och sedan lagras in. 
Artiklar som kommer på en blandpall ska ha direktflöde. Direktflöde och indirekt flöde 
utvecklas i nästa avsnitt. 
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2.1.3 Direktflöde	och	indirekt	flöde	

Detta avsnitt är baserat på personlig kommunikation med Jörgen Wågman, logistikchef på 
IKEA i Umeå, 2017-01-18. 
 
När artiklar levereras till varuhuset hanteras de i direktflöde eller indirekt flöde. Helpallar kan 
ha både direktflöde och indirekt flöde medan blandpallar ska ha direktflöde. Att poängtera om 
direktflöde är att det finns direktflöde och direktflöde-plus, direktflöde är antalet som är totalt 
på en pall och direktflöde-plus är vad säljplatsen kräver totalt på säljplats för att klara variation 
i försäljning. Antalet för direktflöde och direktflöde-plus kan vara densamma. Från och med 
nu kommer direktflöde referera till direktflöde-plus vilket också kommer vara indata i 
modellen som ska tas fram. I ett direktflöde lastas pallen av från lastbilen eller containern av 
en truck och sedan kör trucken pallen till hyllan där artikeln ska fyllas på. Där tar nästa 
medarbetare med truck över pallen och fyller säljplatsen med den artikeln. Se figur 1. Fördelen 
med direktflöde är att artiklarna inte behöver lagras in i lager utan fylls på direkt på säljplats. 
Antalet gånger som artikeln hanteras med truck minskar när det är ett direktflöde vilket 
resulterar i att risken att en artikel skadas eller går sönder minskar. Kostnaden i tid och 
hanteringar minskar om artiklarna placeras direkt på säljplats.  
 

 
Figur 1 Direktflöde vid inleverans 
 
I ett indirekt flöde lastas pallen med artiklarna av från lastbilen eller containern och sedan 
transporteras den med truck till den hylla där säljplatsen finns, (1) i figur 2. Säljplatsen fylls på 
med artiklar från pallen, (2) i figur 2. När säljplatsen är påfylld finns det fortfarande artiklar 
kvar på pallen. De artiklar som är kvar på pallen måste lagras in i lagret. Inlagring går till så att 
först lagras pallen med artiklarna in i affärssystemet MHS (möbelhussystem), den digitala 
inlagringen görs för att det ska vara möjligt att hitta artiklarna i lagret utan att manuellt gå och 
leta dem. MHS tilldelar pallen med artiklarna en plats i lagret, den platsen kör trucken till och 
ställer pallen på den platsen. Inlagring i systemet och att trucken ställer pallen på lagerplats är 
(3) i figur 2. Nästa gång som säljplatsen behöver fyllas på kommer den att fyllas på från lagret 
och inte från inleverans, (4) i figur 2. När en artikel ska fyllas på måste artikeln plockas från 
lagerplats med hjälp av en truck. Om det fortfarande finns artiklar kvar på samma pall efter att 
säljplatsen är påfylld ytterligare en gång ska pallen med artiklarna åter igen lagras, (5) i figur 
2. Denna process fortsätter tills det inte finns några artiklar kvar på pallen och den ersätts med 
en ny pall med samma artikel. Se en sammanfattning av processen i figur 2.  
 

 
Figur 2 Indirekt flöde vid inleverans 
 
Fördelen med indirekt flöde är att artikeln finns i lager och säljplatsen går att fylla på tidigare 
än beräknat om det skulle säljas mer av artikeln än prognostiserats. Nackdelen med indirekt 
flöde är att pallen med artiklarna måste hanteras fler gånger än när det är direktflöde. Om 
artikeln alltid finns i lager är det en kostnad och risken för inkurans ökar. 
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2.2 Klassificering	av	artiklar 
Detta avsnitt är baserat på personlig kommunikation och mailintervju med Jörgen Wågman, 
logistikchef på IKEA i Umeå, 2017-02-09. 
 
Artiklarna som IKEA säljer är indelade i en klassificering utefter hur mycket de omsätter i 
kronor under det innehavande året. Klassificeringen görs från centralnivå på IKEA och 
examensarbetet kommer inte kunna påverka eller förändra hur klassificeringen beräknas. 
Vilken klassificering en artikel tillhör kommer inte att ifrågasättas. Indelningen av 
klassificering är baserad på omsättningen i SEK av alla artiklar i hela varuhuset, alltså inte 
endast av artiklarna på tag själv-lagret. Klasserna kallas high, medium och low. Artiklarna i 
klassen high är 20 % av de artiklar som har störst omsättning och dessa artiklar står för 80 % 
av den totala försäljningen i hela varuhuset. Artiklarna i klassen medium är 60 % av artiklar 
som omsätter näst mest och dessa artiklar står för 18 % av den totala försäljningen i varuhuset. 
De artiklar som tillhör klassen low är de sista 20 % som omsätts minst, de står för 2 % av den 
totala försäljningen i varuhuset. I tabell 1 finns en sammanfattning av klassificeringen. 
 
Tabell 1 Klassificering av artiklar i varuhuset 
Klassificering Andel artiklar av totala utbudet Andel av försäljning 
High 20 % 80 % 
Medium 60 % 18 % 
Low 20 % 2 % 

 
Fördelningen av antalet artiklar mellan high-, medium- och low-klassificerade artiklar på tag 
själv-lagret har beräknats med data från affärssystemet GADD. I det systemet finns data om 
vilken klassificering varje artikel på tag själv-laget har samt om artikeln är i ett direktflöde eller 
indirekt flöde. Andelen high-klassificerade artiklar av det totala antalet artiklar på tag själv-
lagret beräknades till 29 %, andelen medium-klassificerade artiklar av det totala antalet artiklar 
på tag själv-lagret beräknades till 55 % samt andelen low-klassificerade artiklar av det totala 
antalet artiklar på tag själv-lagret beräknades till 16 %. Den totala andelen av direktflöde 
(direktflöde för high-, medium- och low-klassificerade artiklar) på tag själv-lagret beräknades 
till 53 %. Andelen direktflöde för endast high-klassificerade artiklar på tag själv-lagret 
beräknades till 51 % vilket är långt ifrån målvärdet. Artiklarna som är high-klassificerade på 
tag själv-lagret är prioriterade att ha direktflöde och målet är att ha 100 % direktflöde. 

2.3 Storlek	på	säljytor	på	tag	själv-lagret	
Detta avsnitt är baserat på data ur affärssystemet GADD, 2017-03-10. 
 
Vilken volym en säljplats har på tag själv-lagret och hur stor andel av volymerna som är i 
direktflöde eller indirekt flöde är beräknad med data från affärssystemet GADD. Systemet 
innehåller data om vilken volym varje artikel har och hur många artiklar en säljplats får plats 
med, genom den informationen beräknades volymen för varje respektive säljplats. Den totala 
volymen av säljplatserna på tag själv-lagret beräknades genom att summera volymen för varje 
respektive säljplatser och resulterade i 1224 m3. Säljplatser som inte används i dagsläget är 
exkluderad i summeringen men eftersom det antalet är minimalt anses volymen av de tomma 
säljplatserna på tag själv-lagret försumbara. Det finns inte någon tidigare beräknad volym hur 
mycket volym det ska finnas totalt av säljplatser på tag själv-lagret och därför anses den 
beräknade volymen mest relevant att använda som totalvolym av säljplatser i tag själv-lagret. 
 



 9 

Volymfördelningen mellan high-, medium- och low-klassificerade artiklar har också beräknats. 
Artiklar med klassificeringen high har 740 m3 säljyta (60 % av totala säljytan), medium-
klassificerade artiklar har 440 m3 säljyta (36 % av totala säljytan) samt att low-klassificerade 
artiklar har 44 m3 säljyta (4 % av totala säljytan). Idag finns det fler olika artiklar på tag själv-
lagret än vad det gjorde vid öppning i februari 2016 vilket har krävt större krav på optimering 
av säljytorna samt att det finns fler artiklar som efterfrågas av kunder men som inte finns med 
i sortimentet eftersom det inte finns plats för dem. 

2.4 Hanteringar	av	artiklar	
Detta avsnitt är baserat på data ur affärssystemet GADD, 2017-03-10. 
 
Hur många extra gånger artiklar hanteras (utöver inleverans) beräknas genom att dividera hur 
många gånger den är uttagen från lager med såld volym, resultatet av det ger hur många gånger 
en artikel hanteras per såld kubik. När en artikel är i direktflöde ska antalet extra hanteringar 
efter inleveransen vara 0 (alternativt nära 0 extra hanteringar) och för artiklar som är i indirekt 
flöde kan antalet hanteringar efter inleverans variera beroende på hur många gånger en artikel 
måste fyllas på. Antalet extra hanteringar för medium- och low-klassificerade artiklarna har 
inte studerats närmare i denna nulägesbeskrivning men en närmare beräkning på antalet extra 
hanteringar har gjorts för de high-klassificerade artiklarna. Artiklar i direktflöde ska ha 0 extra 
hanteringar efter inleverans men i dagsläget har high-klassificerade artiklar i direktflöde ett 
medelvärde på 0,69 extra hanteringar per såld kubik. Det medelvärdet för high-klassificerade 
artiklar i direktflöde anses som högt. De high-klassificerade artiklarna som är i indirekt flöde 
har ett medelvärde på 1,35 extra hanteringar per såld kubik. Medelvärdet för artiklar som är i 
indirekt flöde anses också relativt högt och det anses vara möjligt att sänka antalet extra 
hanteringar med rätt rutiner för hur artiklar ska hanteras.  

2.5 Rutiner	att	bestämma	storlek	på	säljplats	
Detta avsnitt är baserat på en intervju med Robin Lindgren och Önder Tasdemir 2017-02-07 
samt observationer av deras dagliga arbete som littererare. 
 
I varje varuhus finns det littererare och littererarens uppgift är att optimera säljplatser och se 
till att alla nya artiklar ska få plats i varuhuset. När nya sortiment ska in på tag själv-lagret för 
försäljning gör littereraren först en översiktlig plan. I den översiktliga planen tittar littererarna 
på storleken på de nya paketen och avgör hur stor säljplats artikeln behöver samt vilken 
kategori som artikeln tillhör. Hyllorna på tag själv-lagret följer kategorier, till exempel finns 
alla sängar samlade på en hyllsektion. I vissa fall går detta inte att följa då det är för trångt på 
tag själv-lagret och undantag att placera artikeln någon annanstans måste göras. När en grov 
översiktlig plan är skapad går littereraren och tittar bland hyllorna var det finns plats att placera 
artikeln. Det finns inte dokumenterat vilka säljplatser som inte används. Om det inte finns en 
tom plats vid den önskade hyllan måste andra artiklar flyttas så att artikeln får en säljplats inom 
rätt kategori. Det kan leda till att flera artiklar måste flyttas för att en artikel ska få säljplats på 
rätt ställe. Det är inte ovanligt att en hel kategori måste byta hylla, dock får inte visningarna 
som är på hyllgavlarna missleda kunderna. Om det är kontorsstolar på gaveln till en hylla måste 
kontorsstolarna fortfarande vara på den hyllraden. När littereraren har hittat en plats till artikeln 
skapas platsen i affärssystemet MHS. I affärssystemet MHS hittas all information om artikeln, 
säljplats, storlek, vikt, inleveransdatum med mera. I MHS skrivs det in vilken plats som artikeln 
har fått samt hur många artiklar det ska finnas på säljplatsen. Om artikeln skulle skifta i 
försäljning, det vill säga att försäljningen ökar eller minskar så att den bestämda säljplatsens 
storlek inte stämmer överens med försäljningen kommer det ett meddelande i affärssystemet 
MHS. Meddelandet talar om att säljplatser behöver fler eller färre artiklar på säljytan. Om 
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antalet artiklar på säljytan måste ökas men det inte får plats på säljytan måste säljplatsen flyttas 
för att kunna tillfredsställa efterfrågan. 
 
När antalet artiklar ska bestämmas till en ny säljplats finns det olika parametrar att ta hänsyn 
till; minimalt antal på säljplats, maximalt antal på säljplats, rekommenderat antal på säljplats, 
hur många artiklar det är på en pall vid inleverans samt hur stor säljplatsen ska vara för att 
artikeln ska vara i direktflöde. När littereraren ska bestämma storleken (antalet artiklar) på 
säljplatsen får artikelantalet inte underskrida minimala antalet på säljplats eller överskrida 
maximala antalet på säljplats men det är inget krav systemmässigt att välja det 
rekommenderade antalet. När en artikel är ny i sortimentet är parametrarna från en central 
prognos som bestäms från centralkontoret. Den centrala prognosen är en uppskattning hur 
mycket artikeln kommer att sälja per vecka. När artikeln har börjat säljas skapas en lokal 
prognos, hur många artiklar som uppskattas att säljas per veckan i det lokala varuhuset. 
Eventuellt måste artikelantalet på säljplatsen justeras om centrala prognosen och den lokala 
prognosen skiljer sig kraftigt, det ska då ha kommit ett meddelande i affärssystemet MHS. En 
rekommendation till samtliga varuhus från centralnivå är att 90 % av artiklarna ska följa 
rekommenderat antal.  
 
När littereraren bestämmer storleken på säljplatsen tar den ingen hänsyn till vilken 
klassificering (high, medium, low) artikeln tillhör eller om artikeln kommer på helpall eller 
blandpall. Om det rekommenderade antalet för säljplatsen motsvarar antalet för direktflöde till 
säljplatsen ska littereraren välja antalet för direktflöde enligt lokala bestämmelser.  Om 
rekommenderat antal för säljplatsen ligger mellan antal för direktflöde och maximumantalet 
gör man en avvägning vilket antal som ska finnas på säljplatsen. Om antalet väljs till 
direktflöde vinner man i effektivitet vid inleverans men kan tappa effektivitet i försäljning. Om 
scenariot omvänds, att man väljer det rekommenderade antalet minskar effektiviteten vid 
inleverans men man vinner effektivitet av försäljning. Hur effektiviteten av försäljningen 
påverkas av varierande kvantitet på säljplats kommer inte att analyseras och förhållandet 
accepteras. Försäljningseffektivitet kommer inte att undersökas vidare och därför accepteras 
det att valet är svårt. När ett val måste göras mellan direktflöde eller rekommenderat flöde är 
det littereraren som gör en avvägning vilket antal som säljplatsen ska ha.  
 
Idag finns det områden som försvårar eller skapar problem när storleken på säljplatsen ska 
bestämmas. Följande fem punkter tar upp problem eller områden som försvårar littererarens 
arbete:  
 

• Om en säljplats har en tom säljplats bredvid sig finns det en stark tendens från andra 
medarbetare att fylla på den befintliga säljplatsen med för många artiklar bara för att 
det finns plats att ta av från den tomma säljplatsen bredvid. När littereraren ska skapa 
en ny säljplats på den tomma platsen ligger det alltså redan andra artiklar på den 
säljplatsen och littereraren måste börja med att flytta dessa artiklar vilket tar mycket tid 
från det faktiska arbete som ska utföras, att optimera och skapa nya säljplatser. 

 
• När artiklar inte ska säljas längre är det säljavdelningen, de så kallade shopkeepers, som 

ska ansvara för att ta bort gamla artiklar samt säljplatsen fysiskt och i systemet MHS. 
Problemet med detta är att rutiner inte följs, ibland tas säljplatsen bort i systemet men 
de fysiska produkterna ligger kvar på hyllan. Det blir problem för littererarna då de inte 
kan utnyttja säljplatsen eftersom den inte är tom, eventuellt är det littererarna själva 
som måste tömma säljplatsen. Eller tvärtom, shopkeepers tar bort artiklar som de inte 
fick sålda från säljplatsen men tar inte bort säljplatsen i systemet. 
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• Placeringen av streckkoden på paketet kan också ha en negativ inverkan för utnyttjandet 

av säljplatser. Ibland finns streckkoden bara på långsidan av paketet vilket resulterar att 
säljplatsen tar större plats i bredd än om artikeln skulle vara vänd med kortsidan ut från 
hyllan. En lösning till detta som littererarna arbetar efter är trots att streckkoden är på 
långsidan så vänds kortsidan mot kund (ut från hyllan). Detta kan dock ha negativ 
påverkan på kunden då denne inte ser vilket artikelnummer det är på paketet och kan 
missa att artikeln finns på hyllan vilket resulterar i att det inte blir något köp. 

 
• Flertalet gånger per år kommer det tillfälliga kollektioner som säljs under en begränsad 

tid samt att det kommer in nya artiklar som är säsongsbaserade. Dessa artiklar ska ha 
platser i hyllorna på tag själv-lagret men under en kortare tid. I dagsläget finns det inte 
några bestämda platser som ska vara för tillfälliga sortiment. Kollektionerna får 
utspridda säljplatser alternativt får andra artiklar byta säljplats för att sortimentet ska 
kunna vara samlat. Ett önskemål från littererarna är att två hyllrader ska reserveras åt 
tillfälliga kollektioner och säsongsvaror. 

 
• Det finns artiklar som tillhör standardsortiment men som beter sig som säsongsartiklar. 

Det kan till exempel vara en barnstol som kan användas både till inomhusbruk och 
utomhusbruk men är mer populär under sommarhalvåret. För dessa artiklar är det extra 
viktigt för shopkeepers att ha koll på prognoser, och sänka prognoser då det förväntas 
att artiklarna inte kommer att sälja lika mycket under en tid. Om prognoserna inte sänks 
kommer inleveranserna att öka och det finns risk för att det blir ett större lager av 
artikeln än önskat och i värsta fall att artikeln hinner utgå och det blir inkurans.  

 
Trots att littererare inte kontrollerar vilken klassificering som artiklarna har anser de att artiklar 
som säljer mycket bör vara i ett direktflöde. Dock anser de att artiklar som tar stor volym och 
säljer mycket borde ha en mindre säljplats än vad direktflöde kräver men att det ska finnas 
möjlighet att fylla på artikeln under dagen. Inför våren 2017 har littererarna svårt att få plats 
med alla nyheter och hoppas att kunna förbättra rutiner av optimeringen. Det finns en önskan 
att få mer tid till att optimera säljplatser och komma fram till bra rutiner för varuhuset. Eftersom 
IKEA i Umeå är ett nyöppnat varuhus finns det förståelse att rutinerna inte är helt funna och 
implementerade.  
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3 Teori	
I teoriavsnittet har två metoder studerats för att optimera utnyttjandet av säljplatser. Den första 
optimeringsmetoden som studerats är kappsäcksproblemet som är ett vanligt 
optimeringsproblem för att maximera antalet objekt när det finns begränsat med resurser. Sedan 
har shelf space management studerats med syfte att förbättra finansiella tillgångar genom att 
optimera hyllutrymmen i butiker. Det har visat sig att kappsäcksproblemet och shelf space 
management vid flera tillfällen använts i symbios för att optimera utnyttjandet av säljplatser.  

3.1 0–1	Kappsäcksproblemet	
Detta avsnitt är baserat på Lundgren et al. (2013, 330–331). 
 
Kappsäcksproblemet är ett vanligt optimeringsproblem som går ut på att maximera värdet på 
kappsäcken utan att överskrida den maximala kapaciteten på kappsäcken. Kappsäcken 
maximeras genom att välja ut vilka objekt som ska ingå med hänsyn till resursbegränsningar. 
Objekt kan vara till exempel projekt, artiklar, eller investeringar, vanliga begränsningar brukar 
var tid, budget, vikt, materialkostnader etc. Ett viktigt krav i problemet är att det inte går välja 
delar av objekten, antingen väljs objektet eller inte. Den generella formuleringen av 
kappsäcksproblemet definieras med hjälp av variablerna !" samt beteckningarna	$", &'"	och (': 
 

 !" =
1, +,	+(-./0	-	1ä3-4, - = 1,… , 6

0, &66&84																																									
	 

 $" = 1ä89.0	+,	+(-./0.0	-	1ä3-4 

 &'" = å0;å6;	&1	8.4<840=>	?	+,	+(-./0	-	1ä3-4 

 (' = (.;8ä646?6;	&1	8.4<840=>	? 

Modellen ska maximera summan av värdet på objekten i kappsäcken så att summan av vikterna 
är mindre än eller lika med kappsäckens kapacitet. Målfunktionen, ekvation (1.0), summerar 
vikten av de valda objekten. Om objektet ingår i kappsäcken antar !" värdet 1, om objektet inte 
ingår i kappsäcken antar !" värdet 0. De objekt !" som antar värdet 1 ger den totala och 
maximala summan av kappsäcken. I ekvation (1.1) begränsas &'", åtgången av resurstyp ? om 
objekt - väljs, av begränsningen  ('. Ekvation (1.2) begränsar !" till 0 eller 1.  
 

max 				C = $"!"

D

"EF

																																																																	(1.0) 

då 

&'"!" ≤ ('	, ? = 1,… ,,

D

"EF

																																																						(1.1) 

!" ∈ 0,1 ,				- = 1,… , 6																																																								(1.2)  
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3.1.1 Komplexitet	för	0–1	kappsäcksproblemet	

Detta avsnitt är baserat på Wolsey L-A. (1998, 82–87). 
 
Kappsäcksproblemet är ett välkänt NP-fullständigt problem. Det finns ingen känd algoritm som 
kan beräkna alla lösningar oavsett storlek för ett sådant problem på ett effektivt sätt och därför 
blir NP-fullständiga problem snabbt ohanterliga med för mycket data. Datamängden som ska 
hanteras i modellen för examensarbetet kommer vara hanterligt och tiden att lösa problemet 
kommer ligga inom en rimlig tidsram på någon sekund. Ingen närmare analys kommer att göras 
av komplexiteten för att lösa problemet. 

3.2 Relaxation	och	Restriktion	
Detta avsnitt är baserat på Lundgren et al. (2013, 110). 
 
Om indataparametrar förändras i ett LP-problem påverkas optimala målfunktionsvärdet. Om 
det tillåtna området blir större, det vill säga får fler lösningar, kallas förändringen relaxation. 
För ett problem som relaxeras blir det optimala målfunktionsvärdet bättre och får fler lösningar 
alternativt blir oförändrat. För ett max-problem ökar målfunktionsvärdet och för ett min-
problem minskar målfunktionsvärdet. En optimal lösning kan aldrig bli sämre vid relaxation 
eftersom de tillåtna lösningarna innan problemet relaxeras är tillåtna även efter relaxationen. 
Om det tillåtna området blir mindre, det vill säga får färre lösningar, kallas förändringen för 
restriktion. Det optimala målfunktionsvärdet blir sämre vid en restriktion och för ett max-
problem kommer målfunktionsvärdet minska och för ett min-problem kommer 
målfunktionsvärdet att öka. 

3.3 Shelf	Space	Management	
Optimering av säljplatser är viktig för butiker inom detaljhandeln men också en utmaning. Om 
en butik är strategiskt planerad blir den mer lönsam genom att flöden blir mer effektiva och 
artiklar som kunder vill köpa finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att bestämma storlek på 
säljplatser ingår i shelf space management och det finns flera faktorer som påverkar säljplatsens 
storlek. Storleken påverkas bland annat av hur frekvent en artikel kan levereras, ledtiden för 
leveransen samt orderstorleken. Hur distributionen går till har stark påverkan vid beslut hur 
stor kvantitet en artikel ska ha på säljplats samt att det i sin tur påverkar påfyllnadsfrekvensen 
av artikeln samt personalplaneringen. Syftet med shelf space management är att förbättra 
finansiella framgångar.  
 
Enligt Yang et al. (1999) kan butiker attrahera kunder, förebygga tomma säljplatser, öka 
finansiella resultat samt minska driftkostnader om de har väldesignade shelf space management 
system. Kraven på tillgängligheten av artiklar i butiker ökar kontinuerligt vilket resulterar i att 
det blir brist på säljplatser. Eftersom kraven på tillgänglighet av artiklar ökar finns det 
incitament för en optimeringsmodell som beräknar optimal storlek för en artikels säljplats. 
Eftersom lönsamheten för artiklar varierar samt att artiklar prioriteras olika blir det komplext 
att lösa optimeringsproblemet. Hübner och Kuhn (2012) poängterar att det var en ökning på 30 
% i antalet produkter i det totala sortimentet i butiker mellan 2000–2009. Vilket är ett 
ytterligare argument till att shelf space management är viktigt och att det finns finansiella 
vinster att hämta.  
 
Irion et al. (2012) uttrycker att i många fall tar inte shelf space management system upp 
kostnader från operationer som utförs i arbetet, exempelvis fylla på en artikel på dess säljplats. 
När en artikel har en liten säljyta måste artikeln fyllas på mer frekvent, det vill säga att 
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uttagskvantiteterna från lagret ökar. När en artikel måste lagras behövs personal för att utföra 
inlagringen, registreringen, utplockningen, inventeringen med fler arbetsuppgifter, det leder till 
ökade lagerhållningskostnader. Om uttagskvantiteterna från lager minskar innebär det 
frekventare inleveranser. Frekventare inleveranser kräver mer personal vilket också leder till 
högre lagerhållningskostnader men det innebär lägre lagernivåer. Lagerhållningskostnader kan 
alltså öka och minska beroende på olika aktiviteter i lagerflödet (Oskarsson et al. 2013, 105–
106). Oskarsson et al. (2013, 106) upplyser att höga lager binder kapital och om detta kapital 
kan frigöras kan det användas till andra investeringar. Utöver kapitalbindning medför höga 
lager andra risker, till exempel hanteras varor fler gånger och risk för hanteringsskador ökar, 
varor försvinner vid stöld, varor blir omoderna efter en tid och går inte att sälja trots att det inte 
är något funktionellt fel på varan. Inkurans är ofta en hög kostnad för företag och den skulle 
kunna sänkas om lagernivåerna på varor sänktes. 
 
Shelf space allocation problem (SSAP) är ett beslutproblem som sorterar hur varor ska 
distribueras mellan hyllor i en butik för att komma fram till en optimal sortering av varor. 
Sorteringen har operativa begränsningar som problemet måste anpassa sig efter och problemet 
kan betraktas som en förlängning av kappsäcksproblemet (Yang et al. 1999). Yang et al. (1999) 
uttrycker att lösningar av SSAP kan vara komplexa och icke-linjära men för att reducera 
komplexiteten för att lösa problemet kan problemet delas in i delproblem vilket gör att 
problemet kan lösas enklare. Exempelvis kategoriserar ofta butiker produkter i olika nivåer och 
kategorier för att effektivisera hanteringen av dem. För att lösa problemet i delproblem tilldelas 
först varje nivå dess optimala allokering av plats och i nästa steg optimeras platserna inom 
varje kategorisering. Varje kategori når ett lokalt optimum men kan betraktas som ett optimalt 
beslut eftersom oftast behöver varor kategoriseras samt att beräkningskomplexiteten att lösa 
SSAP modellen för många artiklar gör sökandet efter globalt optimum orealistiskt. Därför 
anses det som ett bra sätt att lösa SSAP genom att dela upp problemet i flera delar för att det 
ska vara realistiskt att lösa.  
 
Yang (2001) presenterar en SSAP modell som identifierar hur hyllutrymmet ska utnyttjas och 
modellen är likt ett kappsäcksproblem med flera bivillkor. I modell är det vinsten som 
maximeras med hjälp av uppsättningar av villkor.  Modellen är uppbyggd på följande sätt: 
Butiken har	6	produkter som kan placeras ut på , hyllor. Längden på hyllan /	är MN	och ytan 
som tas upp av produkt ?	är &'	lång. Övre gräns för hur mycket yta produkt ? kan tilldelas är O' 
och undre gräns för hur mycket ytan produkt ? kan tilldelas är P'. Vinsten per yta av produkt 
?	placerad på hylla / är >'N och antas vara linjärt med !'N,	det allokerade antalet av ytor av 
produkt ? på hylla /.	!'N kan anta naturliga tal. Givet variablerna ovan ger Q den maximala 
vinsten.  
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Målfunktionen, ekvation (2.0), ger den maximala vinsten för antalet produkter som valts till 
respektive hylla. Det första bivillkoret, ekvation (2.1), kontrollerar att antalet artiklar som får 
plats på hyllan inte överskrids. Det andra bivillkoret, ekvation (2.2), kontrollerar att mixen av 
produkter är bra för att uppnå god konkurrens mellan artiklarna. För att kunna kontrollera att 
mixen av produkterna är god är det viktigt att det finns en övre och undre gräns för antalet 
produkterna för att inte vissa produkter ska dominera på en hylla. Ekvation (2.3), kontrollerar 
att värdena för lösningen är heltal och icke negativa så att lösningen är praktiskt genomförbar. 
Modellen löstes med en heuristisk lösningsalgoritm och resultatet visade att det var en effektiv 
metod för att lösa SSAP problemet. Den föreslagna och studerade modellen kan tillämpas i 
olika områden men har sina begränsningar till exempel mäter den bara prestation i vinst trots 
att det kan finnas möjlighet att mäta prestation i produktivitet också. Modellen antar linjära 
samband i och med att det är ett kappsäcksproblem vilket inte alltid stämmer överens med 
samband i verkligheten i detaljhandeln.   

3.4 Supply	chain	inom	detaljhandeln	
Zelst et al. (2009) diskuterar i sin studie hur man ska kunna effektivisera och förbättra supply 
chain kostnader i detaljhandeln genom att identifiera drivrutiner vid påfyllnad av säljplatser 
med tanke på förpackningar och rutiner. Butikskedjorna som studeras har högre 
hanteringskostnader än lagerkostnader därför anser det att en modell som tar hänsyn till de 
operativa kostnaderna är nödvändig. Resultatet av studien visade att det var flera områden som 
kunde effektivisera operationskostnaderna hos detaljhandeln. Bland annat hur säljplatser är 
arrangerade påverkar hur lång tid det tar att fylla på en säljplats. Studien visade att tiden det tar 
att fylla på en säljplats kunde effektiviseras mellan 12–42 % om säljplatsen arrangerades på ett 
bättre sätt. En annan faktor som påverkade operationskostnaderna inom detaljhandeln var 
effektiviteten hos arbetarna. Med ökad träning, erfarenhet och motivation ansågs det att 
effektiviteten skulle öka och kostnader kunde sänkas. Butikskedjorna som var med i studien 
ansåg att resultatet från studien var bra och valde att implementera förslagen från studien.  
 
McKinnon et al. (2007) tar också upp i sin studie om hur man kan förbättra tillgängligheten av 
produkter på säljplats. För att förbättra tillgängligheten på produkten föreslår McKinnon et al. 
(2007) liksom Zelst et al. (2009) att det är viktigt att kontinuerligt se över rutiner för påfyllning 
av produkter särskilt för produkter som säljer mycket. Exempelvis skulle tillgängligheten ses 
över under dagtid och fyllas på om det var nödvändigt. Vidare tar också McKinnon et al. (2007) 
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upp att personalen måste tränas och uppmuntras för att göra ett bra arbete. Träningen är för att 
skapa medvetenheten om lönsamheten, förbättra påfyllnadsprocessen samt att personalen ska 
känna till sortimentet. Att motivera personalen att göra ett bra jobb vid påfyllning av produkter 
på säljplatser är för att maximera tillgängligheten av produkter som en del i 
kundrelationskulturen. Att poängtera om denna studie är att man har undersökt hanteringen av 
kosmetika, frysvaror och mejerivaror vilket är varor som har små volymer per paket vilket till 
viss del skiljer sig från IKEA:s artiklar på tag själv-lagret. 
 
Hellström et al. (2007) ser över samspelet mellan förpackningssystem och logistikprocesser i 
detaljhandelns försörjningskedja. De argumenterar att kartläggningen av logistikprocesser 
anslutet till det fysiska paketflödet kan underlätta medvetenheten om värdeskapandet av 
förpackningar. Om paketflödet av de fysiska paketen kan förbättras kan det förbättra 
effektiviteten i hela försörjningskedjan. För att kunna ta beslut baserat på supply chain 
perspektiv är det viktigt att förstå förutsättningarna paketen har i flödet och samspelet som 
råder mellan paketen och logistiken. Nyckelaktiviteter som påverkar paketets flöde visade 
studien var påfyllnadsprocessen, återanvändning och returer samt till viss del, in- och 
utleveranser av paketen. I påfyllnadsprocessen var det främst den manuella hanteringen som 
behövde effektiviseras men till viss del också lagerhantering. Återanvändning och returer fanns 
det flera områden som behövde effektiviseras men de främsta aktiviteterna i logistikprocessen 
som behövde effektiviseras var den manuella hanteringen, transporter och lagerhanteringen. 
Vid in- och utleveranser var det manuella hanteringen samt kontroll och verifiering av paketen 
som kan effektiviseras i logistikprocessen. Resultatet av den detaljerade utredningen av 
paketflödet gav en uppfattning hur viktigt paketflödet är i logistikflöden. Hellström et al. (2007) 
anser att utredningen kan vara en brygga för att det ska bli ett starkare samarbete i utvecklingen 
av paket och utformning av logistikflöden för att gemensamt utveckla ett så effektivt flöde som 
möjligt inom detaljhandeln.	  
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4 Metod		
En modell har tagits fram för att öka direktflödet av high-klassificerade artiklar. Data som 
används i modellen har samlats in från IKEA:s affärssystem GADD, en närmare beskrivning 
av data finns i avsnittet Datainsamling. Modellen har tagits fram med hjälp av teorierna om 
shelf space management och kappsäcksproblemet med grund i problemformuleringen. Hur 
modellen har avgränsats diskuteras i avsnittet Optimeringsmodell och vidare i avsnittet 
förklaras beräkningarna och tillvägagångssätt stegvis. Modellen är implementerad i Ampl som 
är ett matematiskt programmeringsspråk för att ställa upp linjära- och ickelinjära problem.  Mer 
om Ampl går att läsa i avsnittet Ampl.  

4.1 Datainsamling		
Indata till modellen har samlats in från affärssystemet GADD den 10 mars 2017. Stora delar 
av sortimentet som finns på tag själv-laget finns året om men visst sortiment byts ut under året. 
Tillfälliga sortiment som säljs under korta perioder antas uppta lika mycket utrymme året om 
och därför utreds inte variationen av volymer mellan olika kortvariga kollektioner. Data som 
samlats in om artiklarna på tag själv-lagret är:  
 

• Vilken klassificering varje artikel har (high, medium eller low). 
 

• Vilken kvantitet krävs för att en artikel ska vara i direktflöde. 
 

• Minsta kvantitet som en artikel får anta på säljplats för att inte underskrida miniantalet. 
 

• Befintliga kvantiteten artikeln har på säljplats. 
 

• Volym för varje enskild artikel. 
 

• Hanteringskostnad för respektive high-klassificerad artikel.   
 
Vilken klassificering varje artikel tillhör är av intresse för att kunna prioritera high-
klassificerade artiklar till direktflöde. Hanteringskostnad för respektive high-klassificerad 
artikel används för att ta reda på vilka artiklar som ska vara i direktflöde. Direktflöde kan inte 
överskrida maximala-kvantiteten som en artikel får anta på säljplats därför behövs 
maximalantalet inte kontrolleras.   
 
Den befintliga säljkvantiteten och minimala säljkvantiteten behövs för att kunna tilldela en 
artikel säljplats om den inte ska vara i ett direktflöde. 

4.2 Optimeringsmodell 
För att maximera volymerna och öka direktflödet av high-klassificerade artiklar utformas 
modellen som ett kappsäcksproblem. Lundgren et al. (2013, 300–331) uttrycker att 
kappsäcksproblem kombinerar olika lösningar för att maximera volymen med begränsning av 
resursåtgången därför anses det lämpligt att uttrycka detta optimeringsproblem som ett 
kappsäcksproblem. Både Yang et al. (1999) och Yang (2001) uttrycker shelf space 
managementproblem som en variant av kappsäcksproblem vilket blir ytterligare argument till 
att uttrycka optimeringsproblemet som ett kappsäcksproblem. 
 
Yang (2001) modell används som utgångspunkt vid framtagningen av modellen för detta 
optimeringsproblem, för att öka andelen high-klassificerade artiklar i direktflöde. I detta 
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optimeringsproblem kommer hyllor samt längden på hyllor inte behandlas i modellen, istället 
kommer volymen att behandlas som en total gemensam volym för alla artiklar, varje specifik 
artikel har sin volym men gemensamt har de en totalvolym som de ska få plats på. Eftersom 
det inte kommer vara någon hänsyn till vilken hylla som artikeln kommer vara på har måtten 
på varje artikel ingen påverkan i modellen samt att hyllorna på tag själv-lagret går att bygga 
om och därför går hyllorna att anpassa efter kvantitet och volym för artiklarna. Som nämnts 
tidigare är IKEA känd för platta och optimerade paket därför har inte en undersökning 
genomförts om det går att optimera paketen ytterligare.  
 
Flera av teorierna tar upp att shelf space management är ett komplext problem att lösa därför 
kommer optimeringsproblemet delas in i delproblem när det ska lösas. Yang et al. (1999) delar 
upp sitt optimeringsproblem i delproblem för att det ska bli lättare att lösa. När detta 
optimeringsproblem ska lösas kommer det delas in i tre olika steg. I det fösta steget beräknas 
det hur mycket volym som high-klassificerade artiklar tar upp på tag själv-lagret om 100 % 
direktflödet av high-klassificerade artiklar uppnås. I det andra steget kommer det beräknas hur 
mycket volym som kan tas från medium- och low-klassificerade artiklar och ge till de high-
klassificerade artiklarna för att direktflödet av de artiklarna ska öka. Hanteringskostnaderna för 
medium- och low-klassificerade artiklar kommer inte att undersökas eller optimeras och därför 
kommer ingen hänsyn tas till hanteringskostnaderna i detta steg. I tredje steget bestäms det hur 
mycket direktflödet av high-klassificerade artiklar kan ökas beroende av hur mycket man kan 
spara i hanteringskostnader samt hur mycket volym som minskas från medium- och low-
klassificerade artiklar i steg 2. 
 
Modellen grundas i ett klassiskt kappsäcksproblem och Yangs modell med viss modifikation. 
Varje steg går igenom hur man kommit fram till detta tillvägagångssätt, målfunktion med 
tillhörande bivillkor samt beskriver skillnaderna från Yangs modell. Modellen kommer 
behandla optimeringsproblemet som ett linjärt heltalsproblem för att maximera direktflödet av 
high-klassificerade artiklar. Den totala volymen av säljplatser är beräknat till 1224 m3 och kan 
inte överskridas i det slutgiltiga resultatet. Innan modellen presenteras stegvis deklareras 
samtliga parametrar, variabler och koefficienter som ska användas. 

4.2.1 Deklarationer		

Parametrar: 
V: Totala volymen (,W) för samtliga säljplatser på tag själv-lagret. 

X: Antalet gånger som det tillåtna området för medium- och low-klassificerade 
 artiklar har minskat för att öka området för high-klassificerade artiklar.  

Y	: Antalet artiklar på tag själv-lagret. 

YZ[\Z: Antalet high-klassificerade artiklar på tag själv-lagret. 

Y]^_[`]: Antalet medium-klassificerade artiklar på tag själv-lagret. 

Yabc: Antalet low-klassificerade artiklar på tag själv-lagret. 

YXd: Antalet medium- och low-klassificerade artiklar på tag själv-lagret	(SRef'gR +	

            Sijk). 
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l[: Totala volymen (,W) av säljplatser för medium- och low-klassificerade artiklar på 
 tag själv-lagret efter att säljytorna för dessa artiklar har minskat. För varje ? väljs 
 ytterligare 20 artiklar till att ha minimalt antal artiklar på säljplatsen. 

mn: Antalet artiklar som behövs av artikel - för att den ska ingå i direktflöde.  

o: Totala extra antalet high-klassificerade artiklar som får plats på tag själv-lagret för 
att artiklar ska gå från att anta minsta tillåtna antal på säljplats till att anta kvantiteten 
för att ingå i direktflöde.  
 
p
n

Z[\Z: Volymen (,W) som high-klassificerade artikeln - tar upp på säljplats om den är 
i direktflöde. 

pn
]^_[`]: Volymen (,W) som medium-klassificerade artikeln - tar upp på säljplats i 

nuläget. 

pn
abc: Volymen (,W) som low-klassificerade artikeln - tar upp på säljplats i nuläget. 

q: Totala extra antalet medium- och low-klassificerade artiklar som får plats på tag 
själv-lagret för att artiklar ska gå från att anta minsta tillåtna antal på säljplats till att 
anta befintlig kvantitet på säljplats.  
 
cn: Antalet artiklar som behövs av artikel - för att den ska behålla befintlig kvantitet på 
säljplats. 

 
Index: 
 [: Index för hur många gånger som det tillåtna området för medium- och low- 
            klassificerade artiklar har minskat (? = 1,… ,r) 
 
 n: Index för artiklar (- = 1,… ,S). 
 
Beslutsvariabel: 
!" är en binär variabel. Om artikel - ingå i direktflöde tilldelas !" värdet 1, om artikel - inte 
ingår i direktflöde tilldelas !" värdet 0, - = 1,… ,S. För steg 2 i modellen antar !" värdet 1 om 
säljplatsen antar befintligt antal artiklar på säljplatsen, det är inget krav i steg 2 att artiklar ska 
vara i direktflöde.  

sn =
1, +,	&80?/.3	-	1ä3-4, - = 1,… ,S

0, &66&84																																									
 

Målfunktionskoefficient: 

tn: Besparing i hanteringskostnad (SEK) om artikel - ingår i direktflöde.  

pn: Volymen (,W) som medium- eller low-klassificerade artikeln - tar upp på säljplats 
om artikeln antar befintligt antal artiklar på säljplats. 

 	



 20 

4.2.2 Modell	Steg	1	

Först beräknas det hur mycket säljplats i volym som skulle behöva tilldelas till high-
klassificerade artiklar om alla high-klassificerade artiklarna skulle vara i ett direktflöde.	Det 
vill säga hur mycket volymen som motsvarar målvärdet på 100 % direktflöde av high-
klassificerade artiklar. >

"

u'vu är volymen som den high-klassificerade artikeln - antar för att 
ingå i direktflöde. Volymen för direktflöde för samtliga artiklar som är high-klassificerade 
summeras och den totala volymen som high-klassificerade artiklar kräver är Cw, se ekvation 
(3.0). Indata till summeringen av Cw är volymen för respektive high-klassificerad artikel för att 
vara i direktflöde.  

Cw = >
"

u'vu

xyz{y

"EF

																																																											(3.0) 

När volymen för att nå målvärdet på 100 % direktflöde för high-klassificerade artiklar är 
beräknat, beräknas hur mycket volym som tag själv-lagret skulle behöva ha plats för om high-
klassificerade artiklar ska ha 100 % direktflöde och medium- och low-klassificerade artiklar 
behåller befintlig kvantitet på respektive säljplats. Det utrymmet kallas för |. Det beräknas 
genom att addera volymen som motsvarar målvärdet på 100 % direktflöde av high-
klassificerade artiklar, Cw, med befintlig volym för säljplatserna av medium- och low-
klassificerade artiklar. >"Ref'gR och  >"ijk är befintlig volym som respektive medium- och low-
klassificerad artikel tar upp på säljplats i nuläget. 

| = Cw + >"
Ref'gR

x}~�zÄ}

"EF

+ >"
ijk

xÅÇÉ

"EF

 

| är volymen av säljplatser som skulle behövas om säljplatserna för medium- och low-
klassificerade artiklar inte reduceras samt att alla high-klassificerade artiklar ingår i direktflöde.  

4.2.3 Modell	Steg	2	

I steg 2 beräknas hur mycket det går att öka volymen för high-klassificerade artiklar genom att 
reducera volym från säljplatser av medium- och low-klassificerade artiklar. Orsaken till att 
volymen av medium- och low-klassificerade artiklar reduceras är för att high-klassificerade 
artiklar är prioriterade att vara i direktflöde och mer säljplatsvolym behövs för att öka 
direktflödet. Volymen som minskas från medium- och low-klassificerade artiklar ska användas 
för att öka volymen direktflöde av high-klassificerade artiklar. Indata till modellen i steg 2 är 
data för befintliga antalet artiklar på säljplats för respektive medium- och low-klassificerade 
artiklar samt det minsta tillåtna antalet artiklar som säljplatsen får anta för dessa artiklar. 
Hanteringskostnaderna kommer inte att hanteras i detta steg av modellen, det är volymen som 
ska optimeras.  
 
För att öka volymen av high-klassificerade artiklar relaxeras det tillåtna området som medium- 
och low-klassificerade artiklar får vara inom, det vill säga att volymen av säljplatserna för high-
klassificerade artiklar ökar. För att inte överskrida totala volymen av säljplatser | = 1224	,W, 
måste säljplatserna för medium- och low-klassificerade artiklar minska. Det innebär att 
volymen av säljplatser som medium- och low-klassificerade artiklar kan vara inom blir mindre. 
Den nya totala volymen för medium- och low-klassificerade artiklarna är Ö'. Flera värden för 
Ö' beräknas (? = 1,… ,r) för att gradvis minska det tillåtna området för medium- och low-
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klassificerade artiklar.  För varje ? antar 20 artiklar minsta tillåtna antal på säljplats, det vill 
säga att när ? = 1 antar 20 artiklar minsta tillåtna antal på säljplats, när ? = 2 antar 40 artiklar 
minsta tillåtna antal på säljplats osv. Det resulterar i att den totala volymen säljplatser för 
medium- och low-klassificerade artiklar minskar gradvis. Området för medium- och low-
klassificerade artiklar ska minskas tills volymen för att high-klassificerade artiklar kan ha 100 
% direktflöde och den totala volymen på tag själv-lagret inte överskrids. Om samtliga medium- 
och low-klassificerade artiklar har antagit minsta tillåtna kvantitet på säljplats men volymen 
som tilldelas till high-klassificerade artiklar ändå inte räcker till för att uppnå 100 % direktflöde 
av high-klassificerade artiklar kan inte high-klassificerade artiklar uppnå direktflöde på 100 %. 
 
Det steg 2 i modellen gör är att optimera volymutrymmet av medium- och low-klassificerade 
artiklar endast med hänsyn till hur mycket volym respektive artikel tar upp på säljplats. Vid 
optimering av utrymmet för dessa artiklar tar modellen ingen hänsyn till hanteringskostnader 
för dessa artiklar, det är endast utrymmet av artiklarna som optimeras. Om samtliga medium- 
och low-klassificerade artiklar får behålla den kvantitet som artiklarna antar i nuläget kommer 
de ta upp 484 m3 på tag själv-lagret, det området måste minskas för att ge plats åt high-
klassificerade artiklar. Om en medium- eller low-klassificerad artikel inte får anta befintlig 
kvantitet på säljplats får den anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats, en artikel får aldrig tas 
bort från sortimentet. Eftersom en medium- eller low-klassificerad artikel aldrig kan anta annan 
kvantitet än befintlig kvantitet eller minsta tillåtna kvantitet på säljplats kan totala volymen på 
484 m3 på tag själv-lagret aldrig överstigas. Hur modell steg 2 fungerar och vad den går ut på 
förklaras med ett enkelt exempel: 
 
Om 10 artiklar antar befintlig kvantitet på säljplats, 2 paket på säljplats för respektive artikel 
och totalt 20 paket, ger det den maximala volymen som dessa artiklar totalt kan anta. För att 
minska totala volymen för dessa 10 artiklar måste kvantiteten (antalet paket) minska. Samtliga 
artiklar har 1 paket som minsta tillåtna kvantitet på säljplats vilket är den kvantitet som 
artiklarna minst måste anta. Om totala volymen för dessa artiklar begränsas, det vill säga att 
samtliga artiklar inte får anta befintlig kvantitet på säljplats, måste det optimeras vilka artiklar 
som maximerar den nya totala volymen. Volymen som artiklarna får vara inom begränsas 
genom att bestämma hur många artiklar som får anta befintlig kvantitet på säljplats. Om 10 
artiklar kunde anta befintlig kvantitet från början kan, efter begränsningen, endast 8 artiklar 
anta befintlig kvantitet på säljplats. Det resulterar i att det endast finns plats för totalt 18 paket 
på hyllorna och 2 artiklar måste anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats. Vilka dessa 2 artiklar 
är som måste anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats är beroende av vilka 8 artiklar som 
maximerar volymen av dessa 10 artiklar. De 8 artiklarna som maximerar volymen maximerar 
målfunktionen. För att få ut totala volymen av de 10 artiklarna adderas sedan volymen av de 2 
artiklarna som antog minsta tillåtna kvantitet på säljplats till resultatet från målfunktionen.  
 
Som exemplet ovan ska modell steg 2 på samma sätt optimera vilka artiklar som ska anta 
befintlig kvantitet på säljplats och vilka artiklar som ska anta minsta tillåtna kvantitet på 
säljplats. Eftersom målfunktionen endast summerar artiklar som antar befintlig kvantitet på 
säljplats måste kvantiteten för artiklar som antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats adderas 
till den volymen för att få ut den totala volymen som medium- och low-klassificerade artiklar 
tar upp på tag själv-lagret, och det motsvarande Ö'. Skillnaden mellan 484 m3 och den totala 
volymen som beräknats i modell steg 2 (Ö') används sedan i steg 3 i modellen för veta med 
hur mycket volym som high-klassificerade artiklar kan öka.  
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Målfunktionen 
Målfunktionen, ekvation (2.0), i Yangs modellen maximerar vinsten men till skillnad från den 
är det volymen av medium- och low-klassificerade artiklar som ska maximeras med 
uppsättning av bivillkor i modellen för detta optimeringsproblem. Målfunktionen CÜá 
maximerar volymen av medium- och low-klassificerade artiklar. >" är befintliga volymen som 
artikel - tar upp på säljplatsen. För respektive artikel som uppfyller bivillkoret och maximerar 
målfunktionen antar den artikeln befintlig kvantitet på säljplats. Artiklar som inte uppfyller 
bivillkoret maximerar inte funktionen och antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats.  

max			 CÜá 	= >"!"

xàâ

"EF

			 

 
Bivillkor 
I ekvation (2.1) kontrollerar Yang att kapaciteten för hyllorna inte överstiger det maximala 
antalet som får plats på hyllan. Som nämnts innan kommer inte denna optimeringsmodell att 
kontrollera ytan på en specifik hylla, optimeringsmodellen kommer begränsas av den totala 
volymen av säljplatser. För att inte riskera att delar av paket ingår i den totala volymen 
kontrolleras antalet artiklar istället för volymen för artikel - i bivillkoret. Bivillkoret 
kontrollerar resursåtgången av artikel	-. ä" är antalet artiklar som behövs av artikel - för att den 
ska behålla befintlig kvantitet på säljplats. 1 är det totala extra antalet som finns att tillgå för 
att medium- och low-klassificerade artiklar ska öka från att anta minsta tillåtna kvantitet på 
säljplats till att artikeln ska anta kvantiteten för befintligt antal på säljplats. 

ä"!" ≤ 1

xàâ

"EF

	 

För att relaxera optimeringsproblemet för de high-klassificerade artiklarna begränsas 
bivillkoret genom att begränsa hur många gånger bivillkoret får uppfyllas, det vill säga minska 
antalet artiklar som får anta befintligt antal på säljplats. Genom denna relaxation kommer totala 
volymen som medium- och low-klassificerade artiklar befinner sig inom minskas och få en ny 
tillåten total volym Ö'. Ö' beräknas genom att addera CÜá med volymen för artiklarna som 
antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats och resulterar i den totala volymen som samtliga 
medium- och low-klassificerade artiklar befinner sig inom. Steg 3 i modellen kommer ta 
hänsyn till den totala volymen av medium- och low-klassificerade artiklar för att kunna öka 
direktflödet av high-klassificerade artiklar. Flera olika värden på Ö' kommer att tas fram 
genom att begränsa bivillkoret olika mycket. Beroende hur mycket området Ö' minskar har 
steg 3 olika förutsättningar att tilldela high-klassificerade artiklar till direktflöde. 
 
Heltals-villkor 
Ekvation (2.3) i Yangs modell behandlar alla naturliga tal, till skillnad från den modellen ska 
denna modell utformas som ett generellt kappsäcksproblem likt ekvation (1.2) och !" behandlas 
som en binär beslutsvariabel. 

!" ∈ 0,1 ,									- = 1,… ,SÜá 

Artikel - kan fortsätta att ha befintligt antal på säljplats eller anta minsta tillåtna antal på 
säljplats, !" antar värdet 1 om artikel - antar befintligt antal på säljplats, !" antar värdet 0 om 
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artikel - antar minsta tillåtna antal på säljplats, - = 1,… ,SÜá. Målfunktion, bivillkor och 
heltalsbegränsningen är sammanfattade i Problemformulering steg 2 i ekvation (4.0), (4.1) och 
(4.2). 
  
Problemformulering steg 2 

max			 CÜá 	= >"!"

xàâ

"EF

																																																																(4.0) 

då 

ä"!" ≤ 1																														

xàâ

"EF

																								(4.1) 

      !" ∈ 0,1 ,									- = 1,… ,SÜá																								(4.2) 

4.2.4 Modell	Steg	3	

I steg 3 bestäms vilka high-klassificerade artiklar som ska ingå i direktflödet för att öka 
direktflöde av high-klassificerade artiklar. I steg 2 har volymen av säljplatser för medium- och 
low-klassificerade artiklar reducerats till Ö' och volymen som inte används av medium- och 
low-klassificerade artiklar tilldelas till high-klassificerade artiklar. Den totala volymen av 
säljplatserna på tag själv-lagret är beräknat till | = 1224 m3 och volymen som high-
klassificerade artiklar i direktflöde kan ökas till är | −Ö' .  
 
När steg 3 är beräknat har man fått ut antalet high-klassificerade artiklar som ska vara i 
direktflöde. Om målvärdet på 100 % direktflöde av high-klassificerade artiklar inte har nåtts 
ska ett nytt målvärde beräknas genom att dividera antalet high-klassificerade artiklar i 
direktflöde med totalt antalet av high-klassificerade artiklar. Andelen high-klassificerade 
artiklar i direktflöde som beräknats kommer att utgöra nya potentiella målvärden för high-
klassificerade artiklar som ska ingå i direktflöde.  
 
Målfunktionen 
Målfunktionen	C, maximerar hur mycket som går att spara i hanteringskostnader om en artikel 
går från att vara i indirekt flöde till direktflöde. Om en artikel inte är i direktflöde tillkommer 
hanteringskostnader när de ska fyllas på från lager. Hur många gånger en artikel hanteras är 
beroende av hur många gånger som artikeln plockas ut ur lager delat på hur många kubik som 
säljs av artikeln. $" är besparingen i hanteringskostnad (SEK) om artikel - ingår i direktflöde. 
Hanteringskostnaden för artikel - beräknas genom att multiplicera antalet hanteringar för 
artikeln med kostnaden för de extra minuterna som artikeln hanteras. Artiklarna som ingår i 
maximeringen är artiklar som ska flyttas från indirekt flöde till direktflöde för att öka 
direktflödet av high-klassificerade artiklar. 

max			 C	 = $"!"

xyz{y

"EF
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Bivillkor 
Bivillkoret kontrollerar om artikel - ska ingå i direktflöde. &" är antalet artiklar som säljplatsen 
antar om artikel - ingår i direktflöde. ( är det totala extra antalet artiklar som finns tillgängliga 
för att high-klassificerade artiklar ska öka från att anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats till 
att anta kvantiteten för att ingå i direktflöde. Om artikel - inte ingår i direktflöde får artikeln 
minsta tillåtna kvantitet på säljplats.  

&"!" ≤ (

xyz{y

"EF

 

Som tidigare nämnts kommer inte ytan på en specifik hylla att kontrolleras.  
 
Heltals-villkor 
Steg 3 i modell utformas också som ett generellt kappsäcksproblem likt ekvation (1.2) och !" 
behandlas som en binär beslutsvariabel. 

!" ∈ 0,1 ,									- = 1,… ,Su'vu 

Artikel - kan ingå i direktflöde eller indirekt flöde, !" antar värdet 1 om artikel - ingår i 
direkflöde, !" antar värdet 0 om artikel - ingår i indirekt flöde, - = 1,… ,Su'vu. Målfunktion, 
bivillkor och heltalsbegränsningen är sammanfattade i Problemformulering steg 3 i ekvation 
(5.0), (5.1) och (5.2). 
 
Problemformulering steg 3 

max			 C	 = $"!"

xyz{y

"EF

																																																																(5.0) 

då 

&"!" ≤ (																						

xyz{y

"EF

																																	(5.1) 

 !" ∈ 0,1 ,									- = 1,… ,Su'vu																							 5.2  

	

4.3 Ampl	
Modellen som har tagits fram har implementerats i Ampl. Versionen som används av Ampl är 
7.0.0 och lösaren är Gurobi optimization. Ampl gurobi optimization använder algoritmerna 
primal- och dual-simplex, interior-point, branch and bound, genomförbara heuristiska 
lösningar och cut generators lösningar för att lösa implementerade problem (Ampl, u.å). Ampl 
har använts för att lösa modell steg 2 och modell steg 3. I Bilaga 1 och 2 redovisas ampl-
koderna. 
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5 Resultat		
Följande avsnitt presenterar resultatet. Datat som använts i optimeringsmodellen är hämtat den 
10 mars 2017 från affärssystemet GADD. Resultatet från varje delsteg i optimeringsmodellen 
är redovisat under tre avsnitt Modell steg 1, Modell steg 2 samt Modell steg 3. För olika värden 
på direktflödet av high-klassificerade artiklar (70 %, 75 %, 80 %, 90 och 100 %) är det olika 
artiklar som antar befintlig volym av medium- och low-klassificerade artiklar samt ingår i 
direktflödet av high-klassificerade artiklar.  

5.1 Modell	steg	1	
För att nå målvärdet på 100 % direktflöde av high-klassificerade artiklar skulle det totalt 
behövas 891 m3 säljyta till high-klassificerade artiklar vilket är 20 % mer volym än vad det 
idag är tilldelat till high-klassificerade artiklar. Den totala volymen för hela tag själv-lagret, |, 
som skulle behövas om volymen av medium- och low-klassificerade artiklar inte minskade 
beräknades till 1375 m3 vilket är 12 % mer volym än vad tag själv-lagret rymmer totalt på 
säljplatserna. I tabell 3 finns en sammanfattning av beräkningarna av Modell steg 1. 
 
Tabell 3 Resultat från steg 1 

 Volym (m3) 
çé

 891 
V 1375 

 

5.2 Modell	steg	2	
I steg 2 har modellen valt ut och optimerat vilka medium- och low-klassificerade artiklar som 
ska anta befintlig volym på säljplats och vilka som ska anta minsta tillåtna volym på säljplats 
för att optimera volymåtgången av säljplatser. När bivillkoret i modellen är uppfyllt har 
modellen valt vilka artiklar som maximerar och optimerar kappsäcken. Artiklarna som har 
tilldelats befintliga volym på säljplats, ! = 1, har valts att ha sin befintliga volym eftersom 
dessa maximerar kappsäcken bäst. Artiklar som modellen har tilldelat minsta tillåtna volym på 
säljplats, ! = 0, är artiklar som inte maximerar kappsäcken lika bra och kostnaden att tilldela 
dem befintlig volym är större och därför är det optimalt att tilldela andra artiklar befintlig 
volym. 
 
För att utöka volymen av säljplatser för high-klassificerade artiklar har volymen av säljplatser 
för medium- och low-klassificerade artiklar minskats. Volymkapaciteten för medium- och low-
klassificerade artiklar har minskats genom att begränsa hur många artiklar som får anta 
befintlig volym på säljplats av medium- och low-klassificerade artiklar. Steglängd på 
begränsningen var 20 artiklar per gång modellen kördes (varje gång modellen kördes var det 
ytterligare 20 artiklar som antog minsta tillåtna volym på säljplats) vilket resulterade i att den 
totala volymen av medium- och low-klassificerade artiklar minskade med ca 1 m3 per 
steglängd. När det var få artiklar kvar som kunde anta befintlig volym på säljplats minskade 
den totala volymen av medium- och low-klassificerade artiklar snabbare. För att komma fram 
till hur mycket volym som medium- och low-klassificerade artiklar skulle behöva avvara för 
att high-klassificerade artiklar ska ha 100 % direktflöde kortades steglängden ned. När 
steglängden kortats ned till lämplig längd resulterade det i att 200 av 1537 medium- och low-
klassificerade artiklar fick behålla befintlig volym på säljplats, resterande artiklar antog minsta 
tillåtna volym på säljplats. 
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För olika begränsningar av totala volymen av säljplatser för medium- och low-klassificerade 
artiklar har modellen valt ut vilka artiklar som maximerar volymen av medium- och low-
klassificerade artiklar. I tabell 4 finns en sammanfattning hur många artiklar som antar befintlig 
volym på säljplats samt hur mycket den totala volymen av alla medium- och low-klassificerade 
artiklar, Ö', tar upp på tag själv-lagret. Den sista kolumnen i tabellen redovisar hur mycket 
volym som frigjorts till high-klassificerade artiklar. Det är fem utvalda resultat från steg 2 som 
redovisas och volymen som frigjorts för resultaten 1–5 är volymen som behövs för att öka 
direktflödet av high-klassificerade artiklar till 70 %, 75 %, 80 %, 90 % samt 100 %. Beroende 
på hur mycket volym som har frigjorts, det vill säga vilket målvärde som man vill nå med 
direktflödet för high-klassificerade artiklar, är det olika många artiklar som antar minsta tillåtna 
volym på säljplats. För olika resultat kan det vara olika artiklar som behåller befintlig volym 
på säljplats. 
 
 Tabell 4 Resultat från steg 2 

 

5.3 Modell	steg	3	
Modellen har i steg 3 tagit fram hur mycket i SEK som går att spara i hanteringskostnader om 
direktflödet av high-klassificerade artiklar ökas. I steg 2 i optimeringsmodellen har det 
beräknats hur mycket volym medium- och low-klassificerade artiklar tar upp på säljplats, Ö', 
med hänsyn till olika begränsningar. Med värdet på Ö' har volymen som tilldelas till high-
klassificerade artiklar beräknats, | −Ö'. Beroende hur mycket mer säljplatsvolym som 
tilldelats till high-klassificerade artiklar från medium- och low-klassificerade artiklar har 
modellen beräknat hur många fler artiklar som kan ingå i direktflöde. I tabell 5 finns en 
sammanfattning hur mycket IKEA Umeå kan spara i hanteringskostnader om direktflödet för 
high-klassificerade artiklar ökar. | −Ö'	 är totala volymen som tilldelas till high-
klassificerade artiklar på tag själv-lagret. I tredje kollumen redovisas den procentuella 
minskningen av hanteringskostnader för high-klassificerade artiklar om direktflödet ökar. 
Minskningen av hanteringskostnaderna är beräknad genom att dividera hur mycket som går att 
spara i hanteringskostnader (som är beräknat i modell steg 3) med totala hanteringskostnaden 
för high-klassificerade artiklar. 
 
Tabell 5 Resultat från steg 3 

		 V−l[	(]
è)  Minskning av 

hanteringskostnader	(%) 
Direktflöde av high-klassificerade 

artiklar (%) 

1 758 42 % 70 % 
2 777 45 % 75 % 
3 806 49 % 80 % 
4 852 50 % 90 % 
5 891 50 % 100 % 

 
För att uppnå någon av besparingarna i tabell 5 antas det att antalet hanteringar av artiklar i 
direktflöde är 0. För att nå 100 % direktflöde av high-klassificerade artiklar behövs 891 mW 

		 Antalet artiklar som behåller befintlig 
volym (st) l[	(]

è) Minskning av säljplatsvolym (]è) 

1 888 466 17 
2 568 447 36 
3 388 418 65 
4 122 372 111 
5 200 333 150 



 27 

säljplats åt high-klassificerade artiklar samt att IKEA Umeå kan spara 50 % av 
hanteringskostnaderna per månad. För att nå 90 % direktflöde av high-klassificerade artiklar 
måste high-klassificerade artiklar tilldelas 852 mW säljplats och man kan spara 50 % av 
hanteringskostnaderna för high-klassificerade artiklar per månad. När direktflödet för high-
klassificerade artiklar når 81 % ökar därefter inte hanteringskostnaderna mer och maximala 
besparingen för hanteringarna är 50 %. Anledningen till att hanteringskostnaderna inte ökar 
efter 81 % direktflöde av high-klassificerade artiklarna är för att resterande artiklar som är kvar 
i indirekt flöde har hanteringskostnad 0 SEK. Om direktflödet av high-klassificerade artiklar 
skulle höjas till 70 % skulle IKEA Umeå spara 42 % av hanteringskostnaderna för high-
klassificerade artiklar per månad. Om direktflödet höjs till 75 % skulle de spara 45 % av 
hanteringskostnaderna för high-klassificerade artiklar per månad samt om direktflödet av high-
klassificerade artiklar höjs till 80 % skulle IKEA Umeå spara 49 % av hanteringskostnaderna 
för high-klassificerade artiklar per månad.  
 
För att 90 % av de high-klassificerade artiklarna ska vara i direktflöde är det 554 stycken av 
615 high-klassificerade artiklar som ingår i direktflödet. Det är 243 artiklar som läggs till i 
direktflödet av de artiklarna som tidigare varit i ett indirekt flöde. För ett direktflöde på 80 % 
är det 184 artiklar som läggs till i direktflödet och totalt är det 495 artiklar i direktflöde. För att 
nå direktflöde på 75 % behövs 461 stycken artiklar i direktflöde och 150 artiklar som tidigare 
varit i indirekt flöde läggs till i direktflödet. För ett direktflöde på 70 % av de high-
klassificerade artiklarna är det 121 stycken artiklar som tidigare varit i indirekt flöde som läggs 
till i direktflödet och totalt är det 432 artiklar som ingår i direktflöde. 
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6 Diskussion	
Detta avsnitt är indelat i två delar. I första delen diskuteras den framtagna optimeringsmodellen 
och i den andra delen fokuserar diskussionen på supply chain i detaljhandeln. Om 
optimeringsmodellen diskuteras det hur antalet hanteringar av artiklar påverkar resultatet från 
modellen samt hur känslig optimeringsmodellen är för förändringar i försäljning. Vidare 
diskuteras det hur modellen som tagits fram skulle kunna utvecklas ytterligare. Rörande supply 
chain i detaljhandeln diskuteras resultatet från beräkningarna ur ett supply chain perspektiv och 
jämförs med nuläget och teorierna.  

6.1 Optimeringsmodellen	

6.1.1 Hanteringar	av	artiklar	

IKEA Umeå kan vid olika nivåer av direktflöde av high-klassificerade artiklar spara olika 
mycket i hanteringskostnader, vilket visas i tabell 5. Det som kan vara missvisande med hur 
mycket som kan sparas i hanteringskostnader är att modellen antar att när en artikel går från att 
vara i indirekt flöde till direktflöde minskar antalet hanteringar till 0. Som nämnt i 
bakgrundsbeskrivningen har high-klassificerade artiklar i direktflöde ett medelvärde på 0,69 
hanteringar per artikel vilket är relativt långt från 0. Trots att hanteringarna inte blir 0 sker en 
betydlig förbättring av hanteringarna och antalet hanteringar förbättras med 51 % när en artikel 
går från indirekt flöde till direktflöde. Hanteringsbesparingarna av high-klassificerade artiklar 
som visas i tabell 5 är alltså ett mått om artiklarna skulle hanteras på rätt sätt och ha 0 antal 
hanteringar i direktflöde. Att alla artiklar i direktflödet alltid ska ha 0 hanteringar är inte 
sannolikt eftersom försäljningen kan variera och extra hantering kan behöva förekomma. Den 
extra hanteringen kan förekomma om det är fler artiklar kvar på säljplats än beräknad vid en 
inleverans och artiklar behöver lagras trots att de är i direktflöde. Om försäljningen följer 
prognosen ska det vara möjligt att high-klassificerade artiklar har 0 hanteringar eller i alla fall 
relativt nära 0. Resultatet från modellen påverkas alltså av att antalet hanteringar antas bli 0 när 
high-klassificerade artiklar går från att vara i indirekt flöde till direktflöde.   
 
När direktflödet av high-klassificerade artiklar är högre än 80 % ökar inte besparingarna i 
hanteringskostnader längre. Det tyder på att artiklarna som inte redan är i direktflöde ändå har 
0 hanteringar per artikel och inga extra kostnader för hanteringar förekommer. Artiklarna som 
har 0 hanteringar trots att de är i indirekt flöde är artiklar som är nya i sortimentet och ännu 
inte har fyllts på från lager. Resultatet från optimeringsmodellen blir till viss del missvisande 
när vissa artiklar i indirekt flöde har 0 hanteringar och istället skulle data behöva användas då 
artiklarna sålts under en längre tidsperiod. Anledningen till att artikeln behöver säljas under en 
längre period är för att antalet hanteringar behöver stabiliseras då artiklar som är nya i 
sortimentet kan sälja mer i början alternativt att man inte har hunnit fylla på artikeln någon 
gång. För att få ett exaktare resultat hur mycket IKEA Umeå kan spara i hanteringskostnader 
måste samtliga artiklar ha sålts under en längre tidsperiod. Datat som används är då mer exakt 
och optimeringsmodellen ger ett mer verklighetsbaserat resultat.  
 
Yang et al. (1999) beskriver i sin teori att väldesignat shelf space management system är viktigt 
för att bland annat minska driftkostnader. Irion et al. (2012) skriver att i många fall glömmer 
man bort i sina shelf space management modeller att ta hänsyn till kostnaderna för hanteringen 
att fylla på artiklar på säljplats. Genom att implementera modellen som tagits fram har man 
tagit hänsyn till frekvensen av uttagskvantiteterna från lagret för att fylla på en artikel på 
säljplats och då kommit ett steg närmare att minska driftkostnaderna på tag själv-lagret. Oavsett 
vilken nivå man väljer att implementera kommer besparingen i driftkostnader vara en besparing 
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på sikt och om implementationen genomförs bör en besparing kunna ses när uttagskvantiteterna 
har stabiliserats efter omstruktureringen av artiklarna på tag själv-lagret. 

6.1.2 Påverkan	på	modellen	vid	en	förändring	av	försäljning	

Vid en ökning eller minskning i försäljning kan resultatet från den framtagna modellen 
påverkas. Vid en ökning i försäljning av artiklar på tag själv-lagret skulle parametern för minsta 
tillåtna antalet artiklar på en säljplats öka samt antalet för en artikel att vara i direktflöde skulle 
öka, alternativt skulle mer frekventa inleveranser av artiklar i direktflöde behövas. Dessa 
förändringar skulle påverka den totala volymen för de olika klassificeringarna. För att nå de 
olika nivåerna av direktflödet som tagits fram i resultatet, skulle totala volymen av medium- 
och low-klassificerade artiklar behöva minska ytterligare då volymen av de high-klassificerade 
artiklarna kommer öka. Om kvantiteten på säljytorna inte ökas vid en ökad försäljning finns 
risken att artiklar som har antagit minsta tillåtna kvantitet på säljplats tar slut under dagen och 
kunder blir missnöjda med tillgängligheten av artiklar. En ytterligare konsekvens med ökad 
försäljning är att optimeringsmodellen skulle kunna generera ett nytt svar och omfördela 
säljplatserna, det vill säga förändra vilka artiklar som ska anta minsta tillåtna antal på säljplats. 
 
Vid en minskning i försäljningen av artiklarna på tag själv-lagret skulle resultatet som 
optimeringsmodellen tagit fram inte påverkas i samma grad som vid en ökning av 
försäljningen. Parametrar som skulle förändras vid en minskning av försäljningen är minsta 
tillåtna antalet artiklar på säljplats och antalet för en artikel att vara i direktflöde. Det skulle 
dock vara onödigt att minska antalet artiklar på säljplatserna då samtliga artiklar fortfarande 
får plats på tag själv-lagret med den data optimeringsmodellen har använt. Därför anses inte 
optimeringsmodellen påverkas av en minskning i försäljning. Den största påverkan skulle vara 
på frekvensen av inleveranser och om inleveranserna inte minskar finns risken att 
hanteringskostnaderna ökar. Hanteringskostnaderna ökar på grund av att artiklarna inte har sålt 
tillräckligt för att kunna fylla på samtliga artiklar som kommer med inleveransen och dessa 
artiklar måste hanteras som att de är i indirekt flöde.  

6.1.3 Målfunktionen	

Målfunktionen (ekvation 5.0) i steg 3 beräknar hur mycket det går att spara i 
hanteringskostnader för de high-klassificerade artiklarna per månad. Om en artikel går från 
indirekt flöde till direktflöde antas kostnaden för hanteringarna att minska till 0 SEK. Som 
nämnts tidigare i diskussionen blir inte hanteringskostnaden 0 SEK när en artikel går från 
direktflöde till indirekt flöde. En utveckling av målfunktionen skulle vara att den beräknar hur 
mycket IKEA i Umeå kan spara i hanteringskostnad genom att förbättra hanteringar från 1,35 
hanteringar per artikel till 0,69 hanteringar per artikel när den går från indirekt flöde till 
direktflöde. I tabell 5 redovisas utvalda resultat. Anledningen till att lägre C inte redovisas i 
tabellen är att om direktflödet minskar till lägre än 70 % blir antalet high-klassificerade artiklar 
som måste anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats för många. Om det är för många high-
klassificerade artiklar som antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats blir frekvensen att fylla på 
de high-klassificerade artiklarna för hög. Dessutom om många high-klassificerade artiklar 
antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats sjunker den totala volymen av dessa artiklar mycket 
snabbt och den totala volymen av high-klassificerade artiklar blir mindre än den volymen som 
artiklarna tar upp på tag själv-lagret i nuläget.  

6.1.4 Påverkan	på	fördelningen	av	artiklarna	om	tag	själv-lagret	byggs	ut	

Om det totala utrymmet skulle öka på tag själv-lagret vid till exempel en utbyggnad finns 
möjlighet att färre medium- och low-klassificerade artiklar behöver anta minsta tillåtna 
kvantitet på säljplats, alternativt höja direktflödet för high-klassificerade artiklar ytterligare. 
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Om tag själv-lagret skulle byggas ut och färre medium- och low-klassificerade artiklar skulle 
anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats skulle det betyda att fler artiklar inte behöver fyllas på 
med samma frekvens. Alternativet är att öka direktflödet för high-klassificerade artiklar 
ytterligare och låta high-klassificerade artiklar som tidigare antagit minsta tillåtna kvantitet på 
säljplats öka till direktflöde. Ett tredje alternativ är att kombinera att färre medium- och low-
klassificerade artiklar antar minsta tillåtna kvantitet på säljplats och öka direktflödet av high-
klassificerade artiklar. Om det skulle vara aktuellt att bygga ut tag själv-lagret bör fördelningen 
mellan artiklarna beräknas om. Om tag själv-lagret skulle byggas ut till 1375 m3 kan resultatet 
i modell steg 1 implementeras. Det skulle resultera i att inga medium- eller low-klassificerade 
artiklar behöver anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats och målet med 100 % direktflöde för 
high-klassificerade artiklar kan uppnås. 

6.1.5 Utveckling	av	modellen		

Optimeringsmodellen som tagits fram har delats upp i tre delsteg och varje delsteg har lösts var 
för sig. Ett alternativ är att sätta ihop de tre stegen för att estetiskt få en snyggare modell, men 
det är fortfarande viktigt att projekttagaren får data från varje delsteg om vilka artiklar som ska 
ändra kvantitet på säljplats. Anledningen varför man fortfarande vill ha resultat från varje 
delsteg är för att veta hur mycket volym som varje klassificering tar upp på tag själv-lagret 
samt veta vilken kvantitet som respektive artiklar tar upp på säljplats. Varje delsteg i modellen 
har lösts under en sekund med hjälp av Ampl. Om de olika stegen i modellen byggs ihop är det 
i grunden fortfarande ett kappsäcksproblem och probleminstansen blir cirka dubbel så stort och 
problemet anses fortfarande hanterbart. Det ses alltså inte som något problem att bygga ihop 
de olika stegen i modellen men det är viktigt att modellen fortfarande ger ut samma information 
om artiklarna och inte endast ger svar på hur mycket som går att spara i hanteringskostnader. 
 
Yang (2001) beskriver att den modellen beräknar hur många artiklar som är optimalt på 
säljplats för respektive artikel. Istället för att ha en binär beslutsvariabel, som i modellen som 
tagits fram i detta projekt, använder sig Yang av en beslutsvariabel som kan anta naturliga tal. 
Den besvarar hur många artiklar som är optimalt att anta på säljplatsen för just den artikeln. 
Yang et al (1999) uttrycker också att det finns incitament att beräkna optimalt antal av en artikel 
på en säljplats eftersom kraven på tillgänglighet ökar. Optimeringsmodellen som tagits fram 
skulle kunna utökas likt Yang (2001) modell och beräkna vilket antal som respektive artikel 
ska anta för en optimal kvantitet med hänsyn till vilken klassificering artikeln ingår i. 
Skillnaden från den nuvarande modellen är att den väljer mellan två storlekar på säljplatsen 
och inte beräknar ett exakt optimalt antal på säljplats för respektive artikel. De artiklar som 
troligen har mest nytta av denna förändring är medium- och low-klassificerade artiklar därför 
att om färre artiklar behöver anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats behöver de inte fyllas på 
lika frekvent.  

6.2 Supply	chain	inom	detaljhandeln		

6.2.1 Hanteringar	av	artiklar	

Som nämnts tidigare har high-klassificerade artiklar i direktflöde i medel 0,69 hanteringar per 
artikel i månaden och high-klassificerade artiklar i indirekt flöde 1,35 hanteringar per artikel i 
månaden. Extra hanteringarna för artiklarna i direktflöde ska vara 0 eller relativt nära 0. 
Eftersom försäljningen skiftar sker det ibland inlagringar av artiklar som ska vara i direktflöde 
trots att det inte ska vara några inlagringar vilket kan vara en bidragande faktor till att 
medelvärdet av extra hanteringar är högt. En anledning till det höga antalet extra hanteringar 
kan vara till följd av att varuhuset öppnade endast för ett drygt år sedan och personalen inte lärt 
sig att hantera artiklarna på rätt sätt och uppmärksammat att vissa artiklar har fler än en 
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säljplats. Ett annat exempel när det blir extra hantering på grund av felhantering är när 
personalen fyllt på för mycket av en artikel. När littereraren ska skapa nya säljplatser måste 
artikeln som tar upp för stor säljyta lagras in i lager och det bidrar till att antalet hanteringar av 
artikeln ökar och det uppstår onödiga hanteringskostnader. Då personalen blir bekväm med hur 
artiklarna ska hanteras bör extra hanteringarna minska, om hanteringarna inte minskas bör det 
undersökas vilka åtgärder och rutiner som måste vidas vid påfyllning av artiklar på tag själv-
lagret.  
 
Om artiklar hanteras på rätt sätt minskar uttagskvantiteterna från lager samt att lagernivåerna 
minskar och kapitalet som används till det kan istället investeras. En annan fördel är också som 
Oskarsson et al (2012) skriver att minskade lagernivåer sänker risken för inkurans. Eftersom 
high-klassificerade artiklar har stor omsättning är risken för inkurans låg men för medium- och 
low-klassificerade artiklar är risken högre. Medium- och low-klassificerade artiklar prioriteras 
inte att vara i direktflöde och när artiklarna ska upphöra att säljas krävs det att ansvarig person 
för artiklarna har koll på att artiklarna säljer slut och inte blir kvar i lager. Finns det för mycket 
av artiklarna kvar i lager och de inte går att sälja slut leder det till onödiga inkuranskostnader. 
Det är alltså viktigt att IKEA Umeå har bra koll på lagret av medium och low-klassificerade 
artiklar för att inte riskera inkurans.  
 
Zelst et al. (2009) tar upp att driftkostnader, där bland hanteringskostnaderna, ofta är höga inom 
detaljhandeln. Resultatet från denna studie visade att hanteringskostnaderna kan sänkas med 
42 % om direktflödet av high-klassificerade artiklar ökas till 70 %, 45 % om direktflödet ökas 
till 75 %, 49 % om direktflödet ökas till 80 % och med 50 % om direktflödet ökas till 90 % 
eller 100 %. Likt Zelts studie, som visade att om en säljplats arrangeras bättre går det att 
förbättra tiden att fylla på en artikel, visar även denna studie att det finns tydliga 
förbättringsmöjligheter. Denna studie visar att det går göra en besparing mellan 42–50 % i 
hanteringskostnader av high-klassificerade artiklar. Resultatet visar att det finns besparingar 
att göra om artiklar och säljplatser arrangeras om. Utöver besparingarna finns det möjlighet få 
bättre koll på personalplaneringen om onödiga extra hanteringar minskar och flödet av 
inleveranser blir jämnare. Om det är artiklar som inte behöver lagras ut från lager spar man tid 
som till exempel kan läggas på att kontrollera att lagersaldon stämmer och minska inkurans. 
Som tidigare nämnts kommer det bli viktigt att kontrollera lagersaldon för medium och low-
klassificerade artiklar om denna omstrukturering av artiklar genomförs. Tiden som man tjänar 
av att minska hanteringen av artiklar kan användas till att upprätta rutiner för hur artiklar ska 
hanteras och se till att rutinerna följs. En ytterligare möjlighet med att minska tiden som artiklar 
hanteras är att IKEA Umeå kan bli ett varuhus som alltid har välfyllda säljplatser, eftersom 
tiden kan användas att fylla på fler varor under morgonen när artiklarna fylls på.  
 
Hellströms et al (2007) studerade samspelet mellan förpackningar och logistiksystem och de 
kom fram till att det var den manuella påfyllnadsprocessen samt till viss del lagerhanteringen 
som var nyckelprocesser för paketflödet i logistikprocessen. Ingen närmare undersökning har 
gjorts om förpackningarna men det skulle kunna vara en potentiell sak att titta på för att minska 
hanteringar av paketen. Det kan vara så att paketens utformning påverkar hanteringen, 
exempelvis kan paketen vara för tunga eller att formen på dem gör att det får plats färre än vad 
är planerat på säljplats. 

6.2.2 Klassificeringens	betydelse	för	littereringen		

När artiklar som är nya i sortimentet ska få en säljplats på tag själv-lagret tar inte littererarna 
hänsyn till om artikeln är high-, medium- eller low-klassificerad. Att littererarna inte tar hänsyn 
till det betyder med största sannolikhet att direktflödet av high-klassificerade artiklar inte 
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kommer att öka såvida direktflödet inte redan är den rekommenderade säljytan. Om 
klassificeringarna ska vara avgörande om en artikel ska prioriteras till direktflöde måste 
littererarna anpassa littereringen efter klassificeringen, annars kommer det bli svårt att behålla 
någon av nivåerna av direktflöde som presenteras i resultatet. En rutin bör etableras för att 
kunna bevara den nivån av direktflöde som IKEA Umeå väljer att implementera. McKinnon et 
al. (2007) och Zelst et al. (2009) tar upp i sina studier att det är viktigt att kontinuerligt se över 
rutiner för hur produkter fylls på som säljer mycket, och jag anser att littereringen är en viktig 
del i påfyllningsprocessen eftersom det är den som bestämmer hur mycket som ska fyllas på 
av en artikel. En rutin för littereringen skulle vara bra att skapa och upprätthålla för att generera 
mer effektivitet i arbetet. En rutin skulle också vara bra för att skapa förståelse om 
hanteringskostnader och hur dessa kan hållas nere genom att minska antalet hanteringar med 
ett kontinuerligt direktflöde av high-klassificerade artiklar. 
 	



 33 

7 Rekommendation		
Bristen på säljplatser och kraven på tillgänglighet av fler artiklar i butiker ger incitament att 
omfördela antalet artiklar och prioritera artiklar som säljer mer. Genom att följa fördelningen 
av artiklarna som tagits fram i resultatet kan besparingar göras i hanteringskostnader samt att 
artiklar som kräver större säljplats tilldelas det.  
 
Givet att det totala utrymmet på tag själv-lagret inte förändras är min rekommendation att high-
klassificerade artiklar ska ha ett direktflöde mellan 70–80 %. Argumenten till att direktflödet 
ska vara minst 70 % är starkt därför att säljplatser som innehåller medium- och low-
klassificerade artiklar behöver endast minska med 17 m3 vilket betyder att 888 stycken av totalt 
1537 medium- och low-klassificerade artiklar behåller sin befintliga kvantitet på säljplats. 
Hanteringskostnader för de high-klassificerade artiklarna skulle då kunna minska med 42 %. 
För att öka direktflödet av high-klassificerade artiklar ytterligare, mellan 75–80 %, krävs det 
att säljplatser som innehåller medium- och low-klassificerade artiklar minskar mellan 36–65 
m3. Den minskningen betyder att mellan 568–388 stycken medium- och low-klassificerade 
artiklar behåller sin befintliga volym på säljplats och hanteringskostnaderna för high-
klassificerade artiklar minskar mellan 45–49 %. För att hanteringskostnaderna ska minska 
mellan 45–49 % måste mer än 50 % av medium- och low-klassificerade artiklar anta minsta 
tillåta kvantitet på säljplats. 
 
Vid en höjning av direktflödet till 90 % eller 100 % av de high-klassificerade artiklarna anser 
jag att det tillkommer många risker och rekommenderar därför inte att höja direktflödet till 
dessa nivåer. Om försäljningen av artiklarna på tag själv-lagret skulle öka skulle stora 
justeringar av säljplatserna behöva genomföras, bland annat måste samtliga säljplatser som har 
artiklar som antagit minsta tillåtna kvantitet på säljplats ökas. Om direktflödet ökar till exempel 
70 % av high-klassificerade artiklar skulle inte lika stora förändringar behöva göras vid en ökad 
försäljning eftersom färre artiklar har antagit minsta tillåtna kvantitet på säljplats. Resultatet 
från modellen visar också att just för tillfället skulle inte direktflöde över 80 % generera några 
besparingar i hanteringskostnader av high-klassificerade artiklar. Anledningen till att 
direktflödet inte ska vara lägre än 70 % är för att antalet high-klassificerade artiklar som måste 
anta minsta tillåtna kvantitet på säljplats blir för många och frekvensen att fylla på dessa artiklar 
blir för hög. 
 
Genom att följa denna rekommendation skulle butiken blir mer strategiskt och effektivt 
planerad och därigenom mer lönsam och artiklar kommer finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. 
En implementation av rekommendationen skulle minska uttag från lager av artiklar som säljer 
stora volymer. Syftet med shelf space management är att förbättra finansiella framgångar vilket 
IKEA Umeå har goda förutsättningar att göra om man implementerar omstruktureringen av 
artiklarna på tag själv-lagret enligt beslutsunderlaget som tagits fram.  
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8 Förslag	på	fortsatt	arbete		
Förslag på fortsatt arbete är att undersöka om prognoserna (uppskattningen hur mycket en 
artikel ska sälja) kan påverka antalet hanteringar av en artikel. För att minska antalet 
hanteringar av artiklar på tag själv-lagret ytterligare tror jag att en undersökning om 
prognoserna hanteras på rätt sätt kan vara bra. Om prognoserna inte kontinuerligt uppdateras 
finns det stor risk att antalet artiklar på säljplats inte är optimalt. Till exempel om en artikel 
säljer bättre än förväntat bör prognosen uppdateras och eventuellt kan en artikel som i nuläget 
inte är i direktflöde passa bättre att vara i direktflöde. Förslag på hur studien kan genomföras 
är att undersöka hur ansvariga för respektive prognos hanterar uppdateringar. Vidare går det 
undersöka om något sortiment har avvikande mycket eller lite hanteringar och om det kan vara 
kopplat till prognoserna. 
 
Fler förslag på fortsatt arbete är att fördjupa sig i hur stor påverkan som nytt och utgående 
sortiment har på resultatet i denna studie samt hur man ska förhålla sig till säsongssortiment. 
Eftersom säsongssortimentet varierar under året skulle det kunna påverka antalet hanteringar 
av artiklar. Artiklar som är mer populära under vissa säsonger men finns i ordinarie sortiment 
kan också påverka antalet hanteringar och en undersökning hur dessa artiklar ska hanteras kan 
vara av intresse för att minska hanteringskostnaderna ytterligare.    
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Bilagor	
Ampl-koderna till steg 2 och 3 i optimeringsmodellen redovisas nedan. Deklarationerna på 
parametrarna och variablerna är samma som i avsnitt 4.2.1. 

1.	Ampl-kod	till	steg	2	i	optimeringsmodellen	
#mod	filen	
param	n;	#Antalet	medium-	och	low-klassificerade	artiklar	
set	N:=1..n;		
param	p{N};	#Volymen	artikeln	tar	upp	på	säljplats	
param	w{N};	#Antal	artiklar	för	att	artikel	j	ska	behålla	befintligt	antal	på	säljplats	
param	v;	#Extra	antalet	artiklar	som	krävs	för	att	artiklar	ska	behålla	befintligt	antal	på	säljplats	
param	relax;	#Begränsar	området	som	medium-	och	low-klassificerade	artiklar	får	vara	inom	
	
var	x{j	in	N}	binary;	#x	är	en	binär	beslutsvariabel	
	
maximize	zML:	sum{j	in	N}	p[j]*x[j];	
subject	to	constraint:	sum{j	in	N}w[j]*x[j]<=v;		
subject	to	limit:	sum{j	in	N}x[j]<=relax;	

2.	Ampl-kod	till	steg	3	i	optimeringsmodellen	
#mod	filen	
param	n;	#Antalet	high-klassificerade	artiklar	
set	N:=1..n;	
param	c{N};	#Hanteringskostnad	för	respektive	artikel	
param	a{N};	#Antal	artiklar	för	att	artikel	j	ska	vara	i	direktflöde	
param	b;	#Extra	antalet	artiklar	som	krävs	för	att	artiklar	ska	vara	i	direktflöde	
	
var	x{j	in	N}	binary;	#x	är	en	binär	beslutsvariabel	
	
maximize	z:	sum{j	in	N}	c[j]*x[j];	
subject	to	constraint:	sum{j	in	N}a[j]*x[j]<=b;	
	
 


