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Abstract

Improving the internal efficiency at IKEA After Sales
focusing on the development of a warehouse
management system
                                                                                                   
Camilla Markén and Emma Hultqvist 

A warehouse management system shall handle warehousing operations 
with the aim of gaining control over the company's storage 
capacity and inventory management. It should support functions 
such as goods receiving, warehousing, order receiving and order 
picking. In order for a warehouse management system to function 
optimally, it must be designed for the company's operations.

The purpose of this thesis work is to analyze the current 
warehouse management system and associated processes at IKEA After 
Sales. By analyzing the current situation, the improvement work 
will result in a development of current system or system 
replacement. In addition, an implementation plan will be presented 
for the chosen solution. The systems that have been analyzed are 
M3 and Astro.

The research work began with a visit to IKEA After Sales where 
observations and interviews were conducted. The focus was on 
mapping how operations work today and where there is
potential for a warehouse management system. A list of 
requirements was then presented to describe what functions a 
system should contain. The requirement list was discussed with 
responsible IT-workers for both systems. The survey showed that a 
lot of work is done manually and is dependent on competent 
employees.

The research work resulted in an implementation of untapped 
functions in the already used system M3. The implementation plan 
focuses on Warehouse Mobility, inventory function and Wave Picking 
features with associated routines. The routines for how the 
business should work was designed to facilitate the workload after 
implementing the above functions.

Keywords: Astro, efficiency, flow, M3, Lean, warehouse management 
system
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Sammanfattning 

Ett lagersystem ska hantera lagerverksamheten med syftet att skapa kontroll över företagets 

lagringskapacitet och lagerhantering. Systemet bör stödja funktioner som godsmottagning, 

lagerläggning, ordermottagning och plockorder. För att ett lagersystem ska fungera optimalt 

bör det vara utformat efter företagets verksamhet. 

 

Syftet med examensarbetet är att analysera det nuvarande lagersystemet med tillhörande 

processer på IKEA After Sales. Genom analys av nuläget ska förbättringsarbetet resultera i en 

förbättring av nuvarande lagersystem eller förslag på byte av system. Vidare ska en 

implementeringsplan presenteras för det valda lösningsförslaget. De system som har 

analyserats är M3 och Astro.  

 

Examensarbetet inleddes med ett besök på IKEA After Sales där observationer och intervjuer 

genomfördes. Fokus låg på att kartlägga hur verksamheten arbetar idag och var outnyttjad 

potential för ett lagersystem finns. En kravlista framställdes för att beskriva vilka funktioner 

som bör finnas i ett lagersystem. Kravlistan diskuterades med respektive IT-ansvarig för 

systemen. Kartläggningen visade att mycket arbete sker manuellt och är beroende av 

kompetent personal.  

 

Resultat av examensarbetet är förslag på en implementering av outnyttjade funktioner i det 

redan använda systemet M3. Implementeringsplanen fokuserar på funktionerna Warehouse 

Mobility, stöd för inventering och Wave Picking med tillhörande rutiner. Rutinerna för hur 

verksamheten bör arbeta har utformats för att underlätta arbetsmomenten efter att ovanstående 

funktioner har implementerats.  

 

Nyckelord: Astro, effektivitet, flöde, M3, lagersystem, Lean  

  



 

 

Förord 

Examensarbetet är den sista delen av vår treåriga utbildning på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Kvalitetsutveckling och Ledarskap vid Uppsala Universitet. 

Examensarbetet har genomförts på IKEA After Sales under tio veckor våren 2017.  

 

Först vill vi rikta ett extra stort tack till medarbetarna på IKEA After Sales som varit till stor 

hjälp vid observationer och intervjuer. Vi vill tacka vår handledare David Stenqvist på IKEA 

After Sales som har gjort examensarbetet möjligt och hjälpt oss genom hela arbetet. Vi vill 

även tacka vår ämnesgranskare Per-Arne Forsberg som funnits som ett stöd genom hela 

processen.  

 

Vidare vill vi tacka de personer som har stöttat oss som mest genom vår treåriga utbildning, 

vår familj och våra vänner. De har gett oss support, energi och kärlek från dag ett.  

 

Camilla Markén och Emma Hultqvist 

Visby, Augusti  2017 
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Ordlista 

Checksiffra - Nummer placerat på pallplatsen för att konfirmera ett uppdrag och består ofta 

av två siffror 

 

Blandpall - Pall bestående av flertalet olika artiklar som måste lagras var för sig 

 

Furniture - Avdelning på IKEA After Sales som behandlar reservdelar till möbler, tex 

garderobsluckor och hyllplan 

 

Helpall - Pall på 80x120 cm och består av en artikel 

 

Inleverans – Process där levererade varor registreras och körs in i lager 

 

Kardex-maskin - Maskin uppbyggd av ett paternosterverk för ökad effektivitet då det förser 

medarbetare med rätt artikel genom styrning av systemet PPG  

 

Kitchen - Avdelning som behandlar reservdelar till kök, tex kökstommar och köksfronter 

 

Kundplock – Process för att plocka en order till kund som utförs på avdelningen Assembly  

 

Lot nummer - Specifikt identifieringsnummer för en viss kvantitet eller parti av en artikel 

innehållandes information om tillverkare och ursprung 

 

Order - Formell beställning av varor eller tjänster  

 

Ordernummer - Specifikt nummer för en order  

 

Orderrad - En orderrad innehåller artikelnummer, plockplats och hur många av artikeln som 

ska plockas 

 

Pick by voice - Identifieringssystem där medarbetarna får anvisningar via hörlurar och 

rapporterar tillbaka med hjälp av en mikrofon  

 

Påfyllning - Artiklar som nått sin beställningspunkt hämtas och rätt mängd fylls på 

 

RFID teknik - Radio-frequency identification är en teknik bestående av en tagg och läsare 

som kommunicerar på olika frekvenser 
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1. Inledning 

 
I inledningen presenteras en beskrivning av det problem som examensarbetet grundar sig på. 

Fortsatt innehåller inledningen syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 
 

1.1 Inledning 

Den här rapporten är ett resultat av examensarbetet för Högskoleingenjörsprogrammet i 

Kvalitetsutveckling och Ledarskap vid Uppsala Universitet. Examensarbetet har pågått under 

perioden 2017-03-20 till 2017-06-04 i Visby och Älmhult. Arbetet är ett förbättringsarbete på 

IKEA After Sales (AS) där fokus är analys av verksamhetens lagersystem. Ett lagersystem 

ska hantera lagerverksamheten med syftet att skapa kontroll över företagets lagringskapacitet 

och lagerhantering (Hompel & Schmidt, 2007). AS är ett reservdelslager som förser IKEA:s 

kunder med reservdelar. I ett drömscenario skulle AS inte existera, men kunderna efterfrågar 

den här verksamheten. Eftersom allt fler IKEA-varuhus öppnar runt om i världen, ökar 

ständigt den globala efterfrågan på IKEA:s reservdelar. Det leder till att AS ständigt måste ta 

fram förbättringar för att effektivisera verksamheten och möta den ökade efterfrågan. 

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

AS har under de senaste tre åren genomgått stora förändringar. De har bytt lokaler och köpt in 

nya maskiner till avdelningen Assembly. Investeringarna har bidragit till effektivisering av 

kundplocket vilket har lett till att brister vid andra arbetsmoment blivit synliga. Vid påfyllning 

försvinner artiklar och en del arbetsmoment tar lång tid att genomföra. Anledningen till de 

framkomna bristerna är att beslut i arbetsprocesser tas manuellt vilket leder till att 

medarbetarna måste ha en bred kompetens. Som ett resultat av att den globala efterfrågan ökar 

på reservdelar vill AS öka sin interna lagereffektivitet och skapa kontroll över det interna 

flödet. Idag används totalt sex stycken program och system genom hela internflödet. Det 

övergripande systemet, M3, som används idag möter inte de krav som verksamheten ställer. 

Vid en del av arbetsmomenten i flödet finns det potential att med ett bättre systemstöd 

underlätta det dagliga arbetet, öka effektiviteten och säkerheten. Målet är att finna en lösning 

där systemet ger stöd genom hela värdekedjan från att en order läggs till att ordern lämnar 

lagret. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att analysera de två lagersystemen Astro och M3 samt olika 

processer på AS. Genom att analysera nuläget ska förbättringsarbetet resultera i en förbättring 

av nuvarande system eller förslag på byte av system. Från resultatet ska en 

implementeringsplan för att genomföra förbättringen redovisas.   

 

1.3.1 Huvudfrågeställning  

• Vilket system stödjer bäst IKEA After Sales verksamhet?  

 

1.3.2 Delfrågeställningar  

• Vad krävs från ett system för att få bättre kontroll över det interna flödet? 

 

• Hur kan ett lagersystem utformas för att förbättra det interna arbetet på IKEA After 

Sales? 
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1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Undersökningen är avgränsad till två system då projektet utförs under en kortare tidsperiod 

och de två systemen redan existerar internt i organisationen. Examensarbetet studerar inte 

avdelningen Assembly då AS har genomfört stora förbättringar på avdelningen de senaste 

åren.  
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2. Teori  

 
Teoriavsnittet presenterar en beskrivning av valda teorier och bidrar med en övergripande 

bild av rapportens teoretiska ramverk. Avsnittet behandlar teorier om lagersystem, kvalitet 

och förbättring, ekonomiska nyckeltal, effektivitet och produktivitet.  

 
 

2.1 Lagersystem  

Huvudfunktionen för ett lagersystem är att hantera lagerverksamheten med syfte att skapa 

kontroll över företagets lagringskapacitet och lagerhantering (Hompel & Schmidt, 2007). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) bör ett lagersystem stödja funktioner som 

godsmottagning, lagerläggning, lageradministration, ordermottagning och plockorder, 

transportdokumentation och materialstyrning. För att ett lagersystem ska fungera optimalt 

måste det vara utformat efter företagets verksamhet. Richards (2014) lyfter fram att 

lagersystemet enbart kan hjälpa verksamheten om företagets processer fungerar. Ackerman 

(2016) förklarar att ett företag som implementerar datorstödd bearbetning, men har ett slarvigt 

eller oorganiserat lager inte når samma goda resultat som ett företag med väletablerade 

processer. 

 

Företag som använder ett pappersbaserat system men strävar efter att förbättra sina processer 

kan uppnå bättre resultat med stöd från ett datorstött lagersystem. Användandet av rätt 

lagersystem i ett företag leder enligt Richards (2014) till att:  

 

• Lagersynlighet i realtid och spårbarhet blir bättre  

• Produktiviteten ökar  

• Utnyttjandet av utrymme och utrustning ökar  

• Lagersaldot blir exakt 

• Felplock minskar 

• Rapporteringen blir exakt 

• Responsivitet förbättras 

• Kundservicen förbättras  

• Pappersarbetet minimeras 

• Noggrannheten ökar 

 

2.1.1 Funktioner i lagersystem  

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) finns det flera identifieringssystem som används för att 

underlätta arbetet i ett lager. Identifieringssystem används för att möjliggöra automatisk 

datainsamling. Automatisk datafångst handlar om att identifiera objekt, samla in information 

och automatiskt föra över informationen till ett datorsystem. Det finns olika typer av 

identifieringssystem, till exempel streckkoder, radio frequency identification (RFID) och 

pick-by-voice. Olika identifieringssystem skiljer sig beroende på i vilken grad de är 

automatiska respektive manuella, även hur mycket och vilken typ av information de kan föra 

vidare. Identifieringssystemets lämplighet i olika situationer beror på vilken teknik det bygger 

på (Jonsson & Mattsson, 2016).  
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Det mest förekommande systemet för automatisk objektidentifiering är streckkodsystem som 

består av streckkod och streckkodsläsare (Jonsson & Mattsson, 2016). Vid tillverkning av 

förpackning eller montering av pall skrivs en etikett ut med streckkod som appliceras på 

förpackningen eller pallen. Kostnader kopplat till streckkodshantering är inte utskriften av 

streckkoder utan ligger vid inköp av skreckkodsläsare (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Elektronisk identifiering har flera fördelar, det öppnar upp för potentiella förbättringar av 

noggrannhet och produktivitet i det dagliga arbetet, samt ökar lagerutnyttjandet (Ackerman, 

1997). Fler fördelar som Jonsson och Mattsson (2016) ser med ett identifieringssystem är att 

det går snabbt att identifiera ett objekt, felregistreringar blir avsevärt färre och det frigör 

personal från manuellt registreringsarbete. Ackerman (1997) poängterar att 

identifieringssystemets fördelar går förlorade om utskrifterna av etiketter är ojämn eller om 

skannern inte fungerar. 

 

2.1.2 Val av lagersystem  

För att företaget ska välja rätt lagersystem för sin verksamhet bör de ta hänsyn till ett antal 

riktlinjer. Richards (2014) listar sju aktiviteter som han anser företag bör följa vid införande 

av lagersystem: 

 

• Bilda en projektgrupp  

• Definiera, granska och förbättra nuvarande processer  

• Lista de viktigaste funktionerna som ett system måste ha 

• Specificera eventuella tillväxtplaner i framtiden 

• Lista fördelar med ett lagersystem 

• Besöka andra organisationer för att få en inblick över hur införande av lagersystem har 

hjälpt dem 

• Beräkna avkastning på investerat kapital  

 

Enligt Ackerman (1997) är redogörelsen för de krav som systemet borde möta den viktigaste 

aspekten när företag implementerar ett nytt lagersystem.  

 

För att ett lagersystem ska ge en effektivitetsförbättring ska systemet enligt Richards (2014) 

vara möjligt att koppla ihop med andra system. Företag ska själva välja vilka delar i systemet 

som de vill använda sig av. Vidare bör ett lagersystem vara användarvänligt och tillgängligt 

för alla medarbetare och vara ett standardsystem som stödjer leverantörernas system. 

Slutligen ska lagersystemet stärka och optimera verksamhetens processer samt innehålla 

rapporteringsmöjligheter (Richards, 2014). 

 

2.2 Kvalitet och förbättring  

Bergman och Klefsjö (2012, 23) definierar kvalitet som “Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Syftet 

med kvalitetsutveckling är att öka kundtillfredsställelsen, med lägre resursåtgång. Genom att 

tillfredsställa sina kunder för att de ska bli återkommande kunder ökar lönsamheten. 

Förbättringar i kvalitet, tid, kostnadseffektivitet och flexibilitet genererar positiva effekter för 

lönsamhetsbegreppen intäkter, kostnader och kapital (Olhager, 2013). Effekter av förbättrad 

kvalitet möjliggör “lägre personalomsättning och sjukfrånvaro, kortare ledtider, 

förutsättningar för kapitalrationalisering, minskade kassations- och omarbetningskostnader 

och högre produktivitet” (Bergman & Klefsjö, 2012, 57).  

 



5 

 

2.2.1 Hörnstensmodellen 

Hörnstensmodellen, se figur 1, utgör en del i vad Bergman och Klefsjö (2012) har utvecklat 

till offensiv kvalitetsutveckling. Bergman och Klefsjö (2012, 38) beskriver offensiv 

kvalitetsutveckling som “att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och har fokus på organisationens processer”. 

Offensiv kvalitetsutveckling är en helhet som omfattar värderingar, arbetssätt och verktyg där 

de olika hörnstenarna i hörnstensmodellen är värderingar.  

 
Figur 1: Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012) som representerar värderingar i offensiv kvalitetsutveckling. 

Sätt kunderna i centrum 

Det är kunden som värderar kvalitén på den tjänster eller varor som företag erbjuder. Företag 

bör sträva efter att förstå det kunden vill ha och arbeta för att möta och helst överträffa 

kundens förväntningar. Genom att sätta kunderna i centrum innebär att såväl externa kunder 

som de egna medarbetarna sätts i fokus. Medarbetarnas behov och förväntningar bör också 

tillgodoses för att de ska prestera maximalt (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Basera beslut på fakta 

För att undvika att beslut baseras på slumpfaktorer, är det nödvändigt att utgå från fakta. 

Beslutsprocessen bör initieras av datainsamling som övergår i att analysera och sammanställa 

data. Analyserade data bör sedan ligga till grund för beslut (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Arbeta med processer 

Eftersom organisationer innehåller flera processer, är det centralt att arbeta med hörnstenen 

processer. En process är ett nätverk av aktiviteter som förvandlar indata till utdata, det vill 

säga resurser omvandlas till resultat. Genom att involvera intressenterna i en process, kan 

både en lägre resursåtgång och en kundtillfredsställelse nås (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Arbeta ständigt med förbättringar 

En grundregel i kvalitetsutveckling är att ”det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre 

kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman & Klefsjö, 2012, 47). Ständig förbättring innebär att 

aldrig sluta utvecklas. Bergman och Klefsjö (2012, 46) konstaterar att ”den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra”. PDSA cykeln, Plan Do Study Act, är en symbol för vad ett 

ständigt förbättringsarbete handlar om. PDSA betyder att hela tiden lära av sina handlingar 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Ett lyckat kvalitetsarbete bygger på att det skapas förutsättningar för delaktighet. 

Förändringsarbete underlättas när medarbetare får chans att delta, engagera sig och ta eget 

ansvar i förändringsprocessen. Företaget måste bryta gamla mönster och istället skapa 

förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga. För att skapa en deltagande kultur behövs 

god kommunikation, delegation och utbildning (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Utveckla ett engagerat ledarskap  
Vikten av att utveckla ett engagerat ledarskap är den sista hörnstenen som Bergman och 

Klefsjö (2012) lyfter fram i sin Hörnstensmodell. Alla hörnstenar behöver ett starkt och 

engagerat ledarskap för att kvalitetsarbetet ska bli lyckat. Ett bra ledarskap höjer individens 

självkänsla och självförtroende. Få uppskattning för sitt arbete får medarbetare att känna sig 

trygga och det finns ett behov av goda ledare som utövar ett engagerat ledarskap betonar 

Bergman och Klefsjö (2012).  

 

2.2.2 Lean production  

I samband med forskningsprogrammet International Motor Vehicle Program (IMVP) som 

studerade bilindustrin, grundades den japanska filosofin Lean production (Olhager, 2013). 

Studien beskriver hur Lean production lyckas använda hälften av resurserna jämfört med 

bilindustrins massproduktion. Enligt Lumsden (2012) är syftet med Lean att eliminera allt 

som inte är värdeskapande och genom en värdefokusering ständigt söka perfektion. Bergman 

och Klefsjö (2012) refererar till hur Leans fokusering på förbättrad kvalitet i de interna 

processerna kan sänka behovet av mellanlager och andra reserver. Olhager (2013) tar upp fem 

grundläggande principer som är centrala i Lean.  

 

• Värde: Värdet definieras av den slutgiltiga kunden eller konsumenten.  

• Värdeflöde: Värdeflödet omfattar det totala flödet av aktiviteter som krävs för att 

leverera en vara eller en tjänst.  

• Balans: Balans uppnås genom att ett flöde mellan de olika värdehöjande aktiviteterna 

skapas. 

• Takt: Takt innebär att arbeta från en taktbaserad plan som uppfyller varje kunds 

efterfrågan.  

• Perfektion: Perfektion handlar om att ständigt sträva efter perfektion för att 

ovanstående principer ska bli en vana.  

 

Lean har sedan 1988 utvecklats och används idag inom flera olika verksamhetstyper, men 

associeras till stor del med Toyota Production System, TPS (Olhager, 2013). The Toyota Way 

består av de grundläggande principerna, förhållningssätt samt Toyotas interna 

utbildningsguide som bäst beskriver vad Toyota production system kan åstadkomma (Liker, 

2009). 
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Användning av teknik  

Liker (2009) presenterar Lean från de 14 principerna för The Toyota way. Princip nummer 

åtta behandlar ämnet om införandet av ny teknik. Grunden i införandet av ny teknik ligger i 

att den ska stödja personal, processer och företagets värdegrund.  

 

Ny teknik är inte alltid lösningen på problem, Toyota är kända för att inte ligga i framkant i 

användandet av ny teknik. Lean utesluter inte användandet av ny teknik, men den ska vara 

noga utvärderad och anses tillföra värde. Liker (2009) föreslår att istället börja med att 

utveckla den befintliga tekniken och utvärdera förbättringarna. Vidare är det möjligt att ställa 

frågan om ny teknik kan addera ytterligare förbättringar.  

 

Ständiga förbättringar - Kaizen  

Toyota production system bygger precis som hörnstensmodellen på principen om ständiga 

förbättringar. Olhager (2013) poängterar att ingen process någonsin blir perfekt och det finns 

alltid utrymme till förbättring. Kaizen innebär ett ständigt pågående förbättringsarbete.  

 

Standardisering 

Olhager (2013) betonar att standardisering är en central del i kvalitetssäkring. Standardisering 

innebär inte endast en hög kvalitetsnivå utan stödjer även en högre produktionstakt och ett 

ständigt förbättringsarbete. Om en felaktighet uppstår är det enkelt att identifiera orsaken 

genom att ställa frågan om det standardiserade arbetssättet följdes. Det är svårt att uppnå en 

balans mellan att det standardiserade arbetssättet blir en strikt procedur för medarbetaren att 

följa eller ett arbetssätt där kreativitet och förbättringsförslag uppmuntras. När en standard 

utformas ligger nyckeln till att hitta balans i vilka som är med och utformar den samt hur 

standarden skrivs (Liker, 2009).  

 

2.3 Ekonomiska nyckeltal, effektivitet och produktivitet 

2.3.1 Nyckeltal (KPI)  

Organisationer består oftast av individer som arbetar nära inpå varandra med olika uppgifter 

och även inom olika avdelningar. För att försäkra sig om att alla de här individerna arbetar 

mot ett gemensamt mål krävs ett ramverk. Ramverket kan bestå av en mängd gemensamma 

mål som är kopplade till organisationens övergripande strategi. För att styra målen och hur de 

uppnås i förhållande till organisationen är det vanligt att använda sig av prestationsmätning. 

Prestationsmätning kan ses som en metod som kvantifierar effektivitet och produktivitet av en 

viss process eller aktivitet (Neely, Gregory & Platts, 1995).  

  

En typ av prestationsmätning är nyckeltal, även känt som Key Performance Indicators (KPI). 

Nyckeltal fokuserar på mätning av den prestation som är av betydelse för företags nuvarande 

och framtida framgång. Carlsson och Nyholm (2011) betonar vikten av att veta vad 

nyckeltalet mäter, varför det används och om värdet är bra eller dåligt i förhållande till 

målvärdet för nyckeltalet. Nyckeltal kan med fördel användas som verktyg för att skapa 

åtgärder från de resultat som företag uppvisar (Carlsson & Nyholm, 2011).  
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2.3.2 Effektivitet och produktivitet  

Mått av kostnadseffektivitet är produktivitet och effektivitet. Produktivitet för en process mäts 

i åstadkommen utflöde i förhållande till inflöde. Högre produktivitet uppnås genom sänkt 

resursförbrukning och ett bibehållet flöde (Olhager, 2013).  

 

Olhager (2013) talar om att begreppet effektivitet består av två delar, yttre- och inre 

effektivitet. Den yttre effektiviteten, att göra rätt saker, är en förutsättning för en verksamhets 

affär. Yttre effektivitet bygger på att företaget erbjuder rätt produkt som marknaden vill ha. 

Inre effektivitet, att göra saker rätt, är möjligt att mäta över tiden för exempelvis kostnad per 

producerad enhet.  

 

Det finns flera produktivitetsförbättringar att överväga i en lagerverksamhet för att uppnå en 

totalt högre produktivitet. Ackerman (1997) diskuterar åtta möjliga områden att arbeta med 

för att förbättra produktiviteten: 

• Sätta upp mål  

• Prognostisering  

• Minska köravstånd 

• Öka laststorlek 

• Hitta möjligheter för uppdrag i närheten 

• Förbättra utnyttjandet av utrymme 

• Eliminera flaskhalsar  

• Minska hantering av gods 

• Förbättra paketering 
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3. Metod 

 
Metodavsnittet presenterar de metoder som ligger till grund för hur resultatet har tagits fram. 

Metoden behandlar även faktorer som har påverkat datainsamlingen. 

 
 

Vi har under tio veckor genomfört vårt examensarbete, se figur 2. Vi började med att besöka 

AS under vecka 12 där vi fokuserade på att samla information om verksamheten och dess 

processer. Under den veckan genomförde vi observationer för att få en bred bild av 

verksamheten. Vi utförde även intervjuer för att ta reda på hur medarbetarna uppfattar det 

system som används idag. Efter besöket på AS började vi analysera insamlade data och 

koppla ihop den med olika teorier. Vi tog fram fyra kartor över hur AS arbetar idag jämfört 

med hur de kan arbeta optimalt i framtiden, samt en kravlista över vad ett optimalt 

lagersystem bör klara av.  

 

Under vecka 17 besökte vi AS igen och presenterade resultatet av vår undersökning för 

gruppchefer och chefer. Vi arbetade även med att få fram data för våra kalkyleringar och ta 

reda på om lagersystemen M3 och Astro klarade av de krav vi såg att ett system bör leva upp 

till. Sedan började vi strukturera upp rapporten och analysera det material som vi samlat in. 

Reflektioner och diskussion gjordes över det resultat som vi kom fram till.  

 

 
Figur 2: Illustration över forskningsprocessens utförande. 
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3.1 Angreppssätt 

Det finns tre typer av studier; kvalitativ, kvantitativ och mixad studie. Kvalitativ studie 

fokuserar enligt Denscombe (2016) på text och visuella bilder. I en kvalitativ studie används 

forskningsmetoder som intervjuer och observationer där målet är att beskriva olika fenomen. 

Kvantitativa studier fokuserar på siffror och använder mer strukturerade forskningsmetoder. 

Målet med en kvantitativ studie är att analysera insamlade data. En mixad studie är en 

blandning av kvalitativ och kvantitativ studie (Backman, 2016). I vårt förbättringsarbete har 

vi utgått från en mixad studie. Utgångspunkten har varit kvalitativ där ett fokus på att förstå 

och beskriva hur AS processer ser ut har legat till grund. Vid genomförande av kalkyleringar 

har vi använt oss av en mer kvantitativ arbetsmetod för att kunna analysera hur medarbetarna 

på AS arbetar idag jämfört med hur de bör arbeta i framtiden.  

 

Vid ett forskningsarbete kan en deduktiv, induktiv eller abduktiv metod användas. Deduktiv 

metod handlar om att forskaren utgår från teorier. Därefter utvecklas en forskningsstrategi för 

att testa om teorierna stämmer. Induktiv metod bygger på att forskaren börjar med att samla in 

data för att kunna utforska ett fenomen. Sedan tas teorier fram för att förklara fenomenet. 

Abduktiv metod handlar om att forskaren samlar in data för att utforska fenomen, identifiera 

teman eller förklara mönster. Sedan kopplas iakttagelserna ihop med teorier och en ny 

datainsamling görs för att testa den nya teorin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). I vårt 

examensarbete har vi använt oss av abduktiv metod. Vi började med att samla in data över hur 

det dagliga arbetet går till på AS. Sedan tog vi hjälp av teorier för att kunna komma fram till 

hur de bör arbeta i framtiden. Efter diskussion med medarbetare och chefer tog vi fram en 

kravlista över vad ett lagersystem bör innehålla.  

 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen som ligger till grund för vårt forskningsarbete är direkt observation, 

intervjuer och tidsstudie. Datainsamling har skett vid två besökstillfällen på AS under 

perioden för examensarbetet. Vår insamling av data har skett både primärt och sekundärt. 

Primärdata är direkt data som samlas in med hjälp av observationer, mätningar och intervjuer. 

Sekundärdata är indirekt data som redan finns insamlad i form av register, databaser och 

dokument (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Underlag till våra kalkyler är sekundärdata i 

form av nyckeltal, kostnader för en anställd och tider för olika steg i processen. Sekundärdata 

har vi fått från AS. 

 

Primärdata har vi samlat in genom direkta observationer, intervjuer och en mindre tidsstudie. 

Direkt observation handlar om att observationen utgår från observatörens sinnen där studier 

görs på olika händelser och händelseförlopp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). De 

direkta observationer vi gjort är på hela internflödet och dess huvudprocesser. Vi har 

fokuserat på olika aktiviteter i huvudprocessen för att se var stöd av ett lagersystem bör 

finnas, samt identifierat förbättringspotential i processen. Vid observationerna stod vi i 

bakgrunden för att få en uppfattning om hur varje arbetsmoment utfördes. Vidare diskuterade 

vi med medarbetaren och hen förklarade mer ingående om arbetet. Vi fick även utföra 

somliga arbetsmoment själva för att få en djupare förståelse i hur arbetet gick till. För att se 

anteckningar av de olika observationerna se bilaga 9.  
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Vid observationerna delade medarbetarna med sig av information om hur arbetet gick till rent 

praktiskt. Genom att vi tog del av medarbetarnas tankar under tiden som vi genomförde 

observationerna använde vi oss av deltagande observationer. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) beskriver den positiva aspekten med deltagande observation är att förståelsen för det 

sammanhang som händelsen utspelar sig i ökar och ger mer tillgång till information. Risken 

med deltagande observation är att observationerna blir obalanserade då de sker från egna 

aktörsperspektiv. Observationerna har vi utfört på avdelningarna Kitchen och Furniture, samt 

på arbetsmoment som inleverans och påfyllning.  

 

För att få en bredare kunskap om hur medarbetarna anser att systemet, M3, fungerar 

genomförde vi fyra semistrukturerade intervjuer, se bilagor 5 till 8 för de sammanställningar 

som vi gjorde från intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer handlar enligt Denscombe 

(2016) om att intervjuaren har färdiga frågor som hen vill ha svar på, samtidigt som 

intervjuaren är redo att strukturera om frågorna och ställa följdfrågor. Den här typen av 

intervjuer kännetecknas av att den intervjuade får möjlighet till att utveckla sina tankar och 

idéer. I vårt förbättringsarbete intervjuade vi personer som arbetar vid olika arbetsmoment för 

att få en omfattande bild av systemets funktioner. De intervjufrågor som vi utgick från var: 

 

• När använder du systemet? (M3) 

• Hur använder du systemet i dag?  

• Hur upplever du att det är att använda systemet? 

• Har du stött på problem när du använder systemet?   

• Om du tänker dig dina vanliga arbetsuppgifter, finns det något som kan bli snabbare?  

• Om du har arbetat på lager tidigare, har något var bra där?  

 

För att uppnå bästa möjliga resultat genomfördes intervjuerna i ett rum avskilt från 

lagerverksamheten. Denscombe (2016) argumenterar för att forskaren inte kan kontrollera 

händelseförloppet om intervjuer genomförs ute vid driften. Efter att vi tagit fram vår kravlista 

hade vi intervjuer med IT-ansvariga för Astro och M3 för att se hur de olika lagersystemen 

mötte de krav som vi satt upp.   

 

Vi genomförde även en mindre tidsstudie på arbetsmomenten inleverans och påfyllning. 

Tidsstudie handlar enligt Olhager (2013) om att analysera arbetet direkt genom att studera hur 

det utförs. Syftet med tidsstudien var att se hur lång tid vissa arbetsmoment tar. Vi ville även 

se var problem kan uppstå för att analysera om ett förbättrat lagersystem har potential att 

minska antal problem. Tidsstudien gav inga användbara kvantitativa resultat i och med ingen 

observation var den andra lik. För att få ett tillförlitligt resultat i en tidsstudie krävs att varje 

typ av observation mäts minst 20 gånger (Olhager, 2013). 

 

3.3 Dataanalys 
3.3.1 Kvantitativ dataanalys 

Insamlad kvantitativa data blir värdefull först när den har bearbetats och analyserats. Analys 

kan bestå av olika kvantitativa tekniker som att skapa enkla tabeller och diagram, att använda 

statistik för att påvisa samband mellan variabler, men även mer komplexa statistiska metoder 

(Saunders et al., 2012). Vårt förbättringsarbete har sammanställt kvantitativa data i enklare 

tabeller som har legat till grund för att kalkylera effektivitet. För att räkna på effektivitet i 

lagret har vi utgått från antal plockade ordrar i timmen. Data för antal ordrar som plockas idag 

har jämförts med ett skattat antal ordrar som anses vara möjligt att plocka med ett bättre 

systemstöd. Antaganden och skattningar av tider har gjorts från sekundärdata som presenterar 

plock i timmen och i diskussion med teamleaders.  
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3.3.2 Kvalitativ dataanalys  

I den kvalitativa analysen har vi bearbetat allt insamlat material. Intervjuer och observationer 

har strukturerats och sammanfattats. Vi tolkade sammanfattningen av intervjuerna för att söka 

efter relevanta mönster och samband. Sammanfattning av intervjuer och observationer låg till 

grund för de kartor och kravlista som presenteras i resultatet. Organisering av den insamlade 

informationen underlättar arbetet i att se om några sammanhang framträder som underlag för 

slutsatser och lösningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).   

 

3.3.3 Benchmarking  

Benchmarking är ett systematiskt processverktyg som mäter och jämför arbetsprocesser i 

andra verksamheter mot de egna processerna. Benchmarking fungerar som ett verktyg för 

processförbättringar genom att bidra med ett externt fokus på interna aktiviteter, funktioner 

och operationer (Alstete, 1995). I förbättringsarbetet har benchmarking tillämpats för att söka 

efter bästa utnyttjande av ett lagersystem och bättre prestanda. Vi har gjort det genom att välja 

en liknande verksamhet där vi studerade hur de arbetar och vilket lagersystem de använder. 

Vår benchmarking är begränsad till att endast täcka företag inom samma verksamhet som 

använder sig av M3 eller Astro som lagersystem och har utförts på IKEA Distributionscentral 

(DC). Benchmarking tillfället innehöll en presentation av DCs verksamhet, en kort intervju 

med en medarbetare som var väl insatt i verksamheten och hur den styrdes med hjälp av 

Astro, samt en guidad tur genom verksamheten. Hela benchmarkingtillfället öppnade upp för 

möjlighet att ställa följdfrågor som skapade diskussion om Astro fungerade bra eller dåligt 

och även hur funktioner i Astro teoretiskt skulle gå att applicera på AS. Från vår 

benchmarking kunde vi enkelt se hur väl DC arbetar och om det är något arbetssätt som är 

möjligt att införa på AS, se bilaga 10 för anteckningar av den utförda benchmark och kortare 

intervju från tillfället. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
3.4.1 Reliabilitet 

Arbetets resultat stämmer väl överens med den kvalitativa och kvantitativa data som 

analyserades från de olika datainsamlingarna. Varje observation som har utförts är unik och 

att upprepa vår metod är möjligt, de metoder vi har använt öppnar upp för flera olika resultat. 

Saunders et al. (2012) lyfter avvikelser och partiskhet från deltagare och forskare som 

eventuella hot mot reliabiliteten. Vi har för att säkra reliabiliteten vid intervjutillfällen 

genomfört dem i ett rum skilt från den vardagliga miljön, för att intervjupersonen ska hamna i 

ett neutralt läge och inte påverkas av externa faktorer under intervjun.  

 

3.4.2 Validitet  

För att säkra validiteten i forskningen har intervjupersoner från olika avdelningar intervjuats 

och observationer utförts vid flera tillfällen. Vidare har forskningen stärkts genom att 

relevanta och pålitliga källor använts till teoriavsnittet och företagsinformationen. I den 

utförda tidsstudien var varje mättillfälle unikt och det blev svårt att mäta tillförlitligt vilket 

sänker validiteten. De metoder vi har valt att utföra är väl kopplade till arbetets 

frågeställningar då de har lyckats besvara både huvudfrågan och delfrågorna.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra huvudkrav när det gäller forskningsetik; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera alla inblandade om forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt 

forskningsarbete har vi öppet redovisat syftet med forskningen för intervjupersonerna.  
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Samtyckeskravet syftar till att alla deltagare i en undersökning ska kunna bestämma själva om 

de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Vid våra intervjutillfällen har vi fått 

medgivande av den gruppchefen som har hand om den dagliga driften. Vi har sedan frågat 

vederbörande medarbetare om hen vill ställa upp. Även vid observationerna har vi först frågat 

om vi får observera deras arbete en stund, samt att de gärna får dela med sig och förklara mer 

vad de gör. Vi anser att relationen med alla medarbetare har varit väldigt öppen och vi 

uppfattar att de har kunnat säga vad de vill till oss. 

 

Konfidentialitetskravet belyser att alla uppgifter om medverkande i forskningsarbetet ska 

förvaras på ett konfidentiellt sätt för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I våra anteckningar från intervjuerna har vi benämnt medverkande 

endast med förnamn. I rapporten har vi anonymiserat de intervjuade personerna och refererar 

till dem som medarbetare, gruppchef eller IT-ansvarig. Vi har inte pekat ut några medarbetare 

på företaget på ett negativt sätt och har endast med information som delats till oss och varit 

godkänd att använda.  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet och handlar om att de uppgifter som samlats in om olika 

personer bara får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Målet med insamlad 

information under forskningsarbetet har varit att kunna genomföra vårt examensarbete. Vi 

kommer inte göra någon vidare forskning som kommer beröra de medverkande i det här 

examensarbetet. Objektivitet handlar om att forskaren ska agera opartiskt och inte redovisa 

fakta som inte är känd (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Allt som redovisas i den här 

rapporten är förankrad i någon data- eller faktainsamling. För att säkerställa att det som 

presenteras i rapporten stämmer har vi gått igenom alla tabeller och kalkyleringar med vår 

handledare på AS. 
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4 Introduktion till verksamheten 

 
I det här avsnittet presenteras IKEA After Sales verksamhet. Avsnittett ska ge förståelse för 

hur de arbetar idag och i vilka delar systemet ger stöd. Avsnittet presenterar även de två 

systemen som studien fokuserar på, M3 och Astro, för att vidare ge en överblick över hur 

IKEA Distributionscentral arbetar med Astro.  

 
 

4.1 IKEA After Sales  

IKEA After Sales omfattas av IKEA:s gemensamma vision om ”Att skapa en bättre vardag 

för de många människorna”. De värderingar som AS arbetar efter är: 

• Ödmjukhet och viljestyrka 

• Föregå med gott exempel 

• Konstant önskan om förnyelse 

• Samhörighet och entusiasm 

• Kostnadsmedvetenhet 

• Strävan efter att möta verkligheten 

• Våga vara annorlunda 

 

AS är ett reservdelslager som förser IKEA:s kunder över hela världen med reservdelar. AS 

består även av en IT avdelning som ger stöd åt det operationella arbetet på lagret. 

Verksamheten är en del av IKEA Components som utvecklar och tar fram nya beslag till 

IKEA:s möbler. AS är uppdelat på fyra avdelningar som tillhandahåller olika delar av 

sortimentet: Assembly, Kitchen, Furniture och Others. 

 

• Assembly: Tillhandahåller mindre beslag som exempelvis skruvar, gångjärn och 

handtag till lådor. På Assembly plockas både kund- och varuhus ordrar i Kardex-

maskinen. Kardex-maskinen är ett paternosterverk som förser medarbetaren med rätt 

artikel. Färdiga kundordrar går igenom Shiva som sorterar varje paket från 

slutdestination och vikt. En varuhusorder är i regel mycket större och återrapporteras 

manuellt i M3 genom att registrera mått, vikt och eventuella ändringar i ordern. Fram 

till idag har AS i Älmhult varit ensam leverantör av Assembly artiklar till kunder i 

hela världen. Nya enheter i Slovakien och Kanada kommer i framtiden att ta över 

kunder i vissa regioner. 

 

• Kitchen: Tillhandahåller hela IKEA:s kökssortiment och levererar till kunder i Norden 

och delar av Nordeuropa. I sortimentet ingår luckor, skåp och fronter. Delar av en 

köksserie finns kvar i lager hos AS två år efter att serien har slutat att säljas på det 

sista varuhuset i kundområdet. På Kitchen plockas en kundorder i taget med hjälp av 

en truck och paketeras manuellt med spännband då varje lucka redan är paketerad i 

wellpapp. För att leveransen ska innehålla rätt porto återrapporteras order manuellt där 

vikt och mått skrivs in i M3 som skriver ut en leveransetikett. 

  

• Furniture: Tillhandahåller olika reservdelar för möbler exempelvis garderobsdörrar 

och sängstommar. På avdelningen plockas en kundorder i taget som placeras på en 

plockvagn. Sedan paketeras varje order i kartong som skärs till i rätt mått i Packsize-

maskinen. Precis som på Kitchen sätts spännband och återrapportering sker för att 

registrera mått och vikt i M3 som skriver ut en leveransetikett. 
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• Others: Tillhandahåller övrigt sortiment innehållande lampskärmar och cykeldelar. En 

kundorder plockas, paketeras och återrapporteras på samma sätt som för Furniture. 

 

4.2 System som används idag på IKEA After Sales  

Det interna flödet hanteras av flera olika system, se figur 3, över relationerna mellan 

systemen. 

 
Figur 3: System och program som finns internt på AS och hur informationsflödet mellan dem ser ut. 

 

ASAP är beställningsverktyget och det program som tar emot kundordrar samt returer. En 

funktion kallad Logistics används för att skapa paket, den informationen skickas vidare till 

Centiro som fungerar som en informationslänk mellan AS och transportbolagen.  

 

PPG är ett system som hanterar kund- och varuhusordrar på Assembly. PPG styr Kardex-

maskinen där artiklar är mellanlagrade. Påfyllningen av mellanlagringen kontrolleras med ett 

beställningspunktsystem. När en artikel når sin beställningspunkt skapas en order av PPG som 

skickas till M3. Det är mellan PPG och M3 som saldot justeras i form av exempelvis 

påfyllning och kvitterat plock. I PPG hanteras alla kundordrar och medarbetaren som är 

ansvarig vid Kardex har möjlighet att välja hur dagens ordrar ska plockas. I Kardex-

maskinerna plockas ordrar efter artikel istället för en order i taget vilket ger optimala 

förutsättningar för plocket. 

  

Shiva är en maskin som styr sorteringen av kundordrar från Assembly. Sorteringen sker 

utifrån parametrarna slutdestination och vikt. Om en paketerad order väger över 2 kg 

registreras den som paket istället för kuvert och går då inte genom Shiva. Information om 

paketen går via ASAP till Centiro.  
 

Centiro hanterar ordrar på Assembly som väger mer än 2 kg. När innehållet i en ordet väger 

mer än 2 kg måste det bokas om i systemet för att skickas som ett paket istället för ett kuvert. 

Centiro kan inte hantera postnummer som inte skrivs med siffror. Postnummer innehållande 

bokstäver bör därför hanteras redan i ASAP för att paket över 2 kg ska vara möjligt att 

leverera. Information om paketen skickas från Shiva via ASAP till Centiro, som sedan skickar 

vidare informationen till de olika transportbolagen som levererar paketen till kund. 
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Packsize är en maskin som skapar kartonger från varje artikels unika storlek på Furniture och 

Others. Mått för de flesta artiklar som hanteras för de två avdelningarna är registrerade i 

Packsize, om ett mått saknas är det möjligt att manuellt registrera måtten för att skapa en 

kartong. Packsize skär till en optimal förpackning för varje artikel för att förbruka så lite 

wellpapp som möjligt. Information till och från Packsize överförs till några andra av systemet 

internt då Packsize inte tillhör IKEA:s interna nätverk. 

 

M3 är ett affärssystem från Infor och används förutom till att styra lagerverksamheten som 

affärssystem och hanterar exempelvis inköp. Ett affärssystem integrerar olika funktioner i 

företaget till ett komplett system för att effektivisera processer och information över hela 

organisationen. Centralt för ett affärssystem är en databas som stödjer olika funktioner som 

används av olika avdelningar i företaget (Netsuite, 2017). M3 är länken mellan de olika 

system som hanteras i lagret, information från Packsize och Shiva får inte föras över till M3 

då de inte tillhör IKEA:s interna nätverk och därför inte godkända av IKEA.  

 

M3 har flera funktioner för att ge stöd till en lagerverksamhet som inte nyttjas på AS 

exempelvis M3 Warehouse mobility, stöd för inventering och Wave picking. M3 Warehouse 

Mobility är en mobil applikation för M3 som är kompatibel med exempelvis handenheter i 

form av en skanner eller truckdatorer. 

 

I Slovakien sker löpande inventering genom att det skapas en inventeringslista i MMS300 

som är ett program i M3. Listan skapas manuellt och i Slovakien har de valt att inventera ett 

antal lagerplatser per dag.1 Om lagersaldo skiljer från fysiskt lager vid inventering är det 

möjligt att uppdatera lagersaldo direkt eller skriva ut en lista med skillnaden. Syftet med 

löpande inventering är att ha möjlighet att uppfylla lagkrav på fysisk inventering och minska 

risken för felaktiga saldon (Infor, 2015). 

 

Wave picking är ett verktyg i M3 för att hantera plock vid stora volymer. Wave picking 

används genom att skapa en plocklista, en Wave picking list, i kombination med lagrets 

utformning, lagerzoner och den lagerutrustning som finns. En Wave picking list består av en 

rad med artikelnummer, pallplats och lot nummer. Med Wave picking funktionen är det 

möjligt att skapa en Wave picking list line som slår ihop flera ordrar till samma plocklista. 

Istället för att plocka en order åt gången plockas flera ordrar samtidigt innehållande samma 

artikel (Infor, 2015).  

 

                                                 
1 Personlig kommunikation: IT Solution Analyst IKEA Components Slovakien. 2017. Mailkontakt 2 maj. 
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4.3 Nyckeltal 

På AS arbetar de med flera kostnad- och effektivitetsnyckeltal för att mäta sin prestation. 

Delivery Performance (DS) är ett centralt nyckeltal i den dagliga lagerverksamheten och med 

målet att leverera 95% av ordrarna i tid. Talet mäter antal ordrar AS får klara för leverans i tid 

enligt sin leveranspolicy, se tabell 1, att färdigställa en order på 24h respektive 48h för de 

olika avdelningarna. AS har även nyckeltal för hur många ordrar de ska producera på en 

timme. Tabell 1 visar vad målet för varje avdelning ligger på i år, samt hur många ordrar de 

har gjort i genomsnitt per timme sen början av året. Mål för år 2017 är att på Assembly plocka 

44 ordrar i timmen, Furniture 7 ordrar/h, Kitchen 8 ordrar/h och på Others 15 ordrar/h.  
 

Tabell 1: I nuläget når de sina uppsatta mål. AS har en leveranspolicy gentemot sina kunder om att leverera inom 24 

respektive 48 timmar. 

Avdelning Leveranspolicy (h)  Mål 2017 (Ordrar/h) Uppnått 2017 

(Ordrar/h) 

Assembly 24 44 46,0 

Furniture 48 7 6,73 

Kitchen 48 8 8,51 

Others 24 15 22,7 

 

4.4 Benchmark  

4.4.1 IKEA Distributionscentral Syd  

IKEA Distributionscentral Syd (DC) är en av IKEA:s distributionscentraler och beläget i 

Älmhult. De förser IKEA:s varuhus i Norden med möbler och inredning. Lagerverksamheten 

är stor och för att styra lagret använder DC Astro som lagersystem. Systemet hanterar all 

information om varor och interna materialflöden. Lagersystemet stödjer medarbetaren i sina 

dagliga uppgifter genom att Astro skapar arbetsuppdrag som ska utföras. En medarbetare kör 

vanligtvis truck på DC, trucken är utrustad med en skanner som används för att skanna den 

pall eller det gods som hen hanterar. Lagret är strukturerat i zoner och systemet kan ge förslag 

på uppdrag i närheten. Systemet känner av i vilken zon ett uppdrag avslutas för att sedan ge 

förslag på ett nytt uppdrag i närheten. Genom att använda multicyclar skapas uppdrag som är 

möjliga att styra på truck nivå och anpassas efter varje trucks kapacitet. Astro arbetar genom 

användning av multicyclar med att strukturera upp orderrundor och sortering av ordrar, se 

bilaga 10 för anteckningar från besöket på DC.  

 

Varje dag under en viss period är det ett antal medarbetare som arbetar med inventering på 

DC. Det är möjligt att styra inventeringen och välja att ha löpande inventering eller blockera 

områden på lagret för inventering. Astro kontrollerar även saldonivån genom att ställa en 

kontrollfråga när den sista artikeln i systemet är plockad om det är noll stycken kvar. Det som 

skiljer AS verksamhet mot DC är att på DC hanterar de i flesta fall varor på pallnivå och inte 

på artikelnivå som på AS. Flödet ser därför annorlunda ut.  
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5. Resultat 

 
I resultatet presenteras gemensamma nämnare från intervjuer, kartor som har tagits fram 

över IKEA After Sales verksamhet, kravlista över vad ett system bör innehålla och 

effektivitetskalkyleringar.  

 
 

5.1 Intervjuer  

Från de semistrukturerade intervjuerna, se bilagor 5 till 8, och deltagande observationerna 

identifierades ett antal gemensamma nämnare. Det framkom från intervjupersonerna att 

funktioner som de använder i lagersystemet M3 fungerar bra. De ansåg att det tog tid att lära 

sig systemet från början men att med tiden blev det enklare att använda. Vidare delade flera 

medarbetare uppfattningen om att det är ett stort antal olika program att hålla reda på i M3 

vilket leder till att arbetet i systemet inte sker särskilt smidigt. Medarbetarna använder bara de 

program som behövs vid deras arbetsmoment. En annan gemensam nämnare är att 

medarbetare upplever störningar vid användandet av systemet. Det kan vara att datorn på 

trucken hänger sig vilket leder till att de får använda sig av en stationär dator eller laptop. 

Beroendet av en stationär dator gör att medarbetarna blir tvungna att förflytta sig från 

nuvarande arbetsuppgifter, vilket tar upp tid och stör arbetsprocessen.  

 

5.2 Kartläggning  

De deltagande observationerna har resulterat i fyra kartor, se bilaga 1 till 4, som beskriver hur 

AS arbetar idag jämfört med hur de kan arbeta optimalt i framtiden. Kartorna markerar även 

upp om aktiviteten är systemberoende, ett hjälpmedel eller arbetssätt. En stor del av arbetet 

som observerades sker idag manuellt. 

 

5.2.1 Inleverans  

Kartan behandlar arbetsmomentet inleverans, se bilaga 1. Inleverans består av ett arbete från 

att en pall står på kajen fram tills att den är placerad i ett ställage. Mycket manuellt arbete sker 

i början av arbetsmomentet: kontroll av ordersedel, vilken pall som ska in i lager först och var 

pallen ska placeras i ställaget. Då pallarna kan skilja i storlek och innehålla olika artiklar 

krävs det att medarbetaren vid arbetsmomentet har en bred kompetens för att ta ett beslut om 

pallens placering. Om medarbetaren saknar kunskap om var pallen får plats får hen lägga tid 

på att testa, vilket kan ses som slöseri. Ett system bör kontrollera ordersedeln automatiskt. 

Systemet ska tala om vilken pall som bör väljas först för att optimera körsträckan vid 

inleverans. För att effektivisera arbetet ska lagersystemet ge förslag om att hämta en pall för 

påfyllning när inleverans av en annan pall är klar. Lagersystemet ska även ge förslag på var 

artikeln placeras bäst från parametrar som en artikels plockfrekvens eller höjd på pall.  

 

Kartan lyfter fram att etiketter på inlevererade pall, streckkoder för pallplatser och 

handenheter inte används idag vid inleverans. Arbetet sker manuellt där medarbetaren skriver 

upp var hen ställer en pall för att föra in det i datorn efter att alla artiklar är placerade i 

ställaget. Istället för att medarbetaren själv ska hålla reda på var hen placerar artikeln bör det 

registreras direkt i systemet. Med hjälp av en handenhet som medarbetaren hela tiden kan ha 

med är det möjligt att registrera var en artikel ställs. För att handenheterna ska fungera 

behöver AS även införa streckkoder på sina artiklar och checksiffror på pallplatserna. 

Checksiffran är till för att medarbetaren ska kunna konfirmera var pallen ställs. Lagersystemet 

bör vara ett lärande system. Det ska kunna lära sig var artiklar är placerade, hur mycket som 

går åt av varje artikel och kunna anpassa sig till förändring av miljöer i lagret.  
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Vid inleverans tar det idag lång tid att registrera nya artiklar som inte tidigare funnits i lager. 

För en medarbetare är registrering av artikeln en icke värdeskapande aktivitet, slöseri. Nya 

artiklar bör vara registrerade i systemet innan de står på kajen för att medarbetaren ska ha 

möjlighet att skanna artikeln och leverera in den direkt.  

 

5.2.2 Påfyllning 

Nästa karta, se bilaga 2, fokuserar på arbetsmomentet påfyllning. Som vid inleveransen är det 

mycket manuellt arbete. Truckföraren bestämmer manuellt vilka artiklar hen vill hämta på 

samma runda. Det kan leda till att truckföraren kör till samma pallplats flera gånger under 

samma dag utan att själv inse det. Med ett bättre fungerande lagersystem bör systemet tala om 

för truckföraren vilka artiklar som ska hämtas och i vilken ordning för att optimera 

arbetsflödet. En aktivitet som kartan belyser är att medarbetaren som är administratör (admin) 

för Kardex-maskinerna manuellt måste kontrollera om det är några artiklar som är 

brådskande. Om det finns några artiklar skriver admin upp dem på en papperslapp och ger till 

truckföraren för att hen ska veta vilka artiklar det rör sig om. Ett lagersystem bör göra det 

möjligt för admin att markera i systemet vilka artiklar som är högst prioritet på.  

 

Ett problem som uppstår idag är att när truckföraren godkänner en påfyllnadsorder försvinner 

den från programmet. Pallplatsen som pallen stod på går då inte att finna. Det leder till en 

högre risk för att artiklar försvinner då det saknas rutin för hur artikelns position ska 

registreras. För att arbetsmomentet ska fungera optimalt bör ett system implementeras där 

truckföraren hela tiden har kontroll på var pallen kom från och var den ska härnäst. Vid 

inleverans behövs streckkoder och checksiffror införas för att medarbetaren ska kunna 

konfirmera var pallen ställs. Kartan ställer krav på ett flytande lager där en pall som har 

hanterats ska kunna placeras på en liknande plats som den togs från med hänsyn till de 

parametrar som nämns vid inleverans.  

 

Kartan tar upp ett problem som inte berör lagersystemet och det är att i Kardex-maskinerna 

finns det blå backar som artiklarna ligger i. De blå backarna innehåller ett visst antal av en 

artikel. Problemet är att det antalet inte stämmer överens med hur många som ligger i 

artikelns låda eller påse. Det leder till att truckföraren antingen måste väga upp rätt antal eller 

gå in och ändra saldo manuellt i systemet. Inköp bör ställa krav på leverantörerna att de 

levererar i rätt batchstorlek för att matcha kvantitet i Kardex-maskinerna.  

 

5.2.3 Kitchen, Furniture och Others 

De två sista kartorna beskriver arbetet på avdelningarna Kitchen, Furniture och Others, se 

bilagor 3 till 4, där det idag är mycket manuellt arbete. Medarbetarna kontrollerar antal 

orderrader manuellt för att sedan skriva ut dagens ordrar. Ordrarna sorteras efter lagergång, 

vikt och längd för att sedan plockas från sorteringen. Ordrarna som skrivs ut innehåller 

ordernummer, artikelnummer, pallplats och antal av artikeln. Varje kundorder plockas efter 

ordernummer och inte artikel vilket leder till att medarbetarna besöker samma pallplats flera 

gånger under samma dag. Med hjälp av ett lagersystem ska ordrarna identifieras och sorteras 

automatiskt efter egna uppsatta kriterier. Ett lagersystem ska även ge förslag på optimal 

plockrunda för att inte plocka efter ordernummer utan plocka från artikel. Genom att plocka 

efter artikel ska medarbetaren endast besöka en pallplats en gång under samma dag.  
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Vid återrapportering av ordern registreras mått och vikt manuellt. I och med att alla artiklars 

mått finns på Kitchen bör lagersystem kunna beräkna paketets mått från de artiklar som finns i 

ordern. Vid Furniture & Others används Packsize-maskinen för att skapa ett paket från 

artikelns mått. Vilket leder till att även här bör måtten registreras automatiskt. Vid plock av 

reservdelar finns det idag inget som bekräftar om medarbetaren plockar rätt artikel. Ett 

lösningsförslag är att med handenheter och streckkoder på alla artiklar ska medarbetaren hela 

tiden skanna vid artikeln för att registrera att den plockas och då minskar risken för felplock.  

 

Ordrarna som skrivs ut på Kitchen används som avgränsare vid plock vilket inte har direkt 

koppling till systemet. Medarbetaren plockar ihop en order och lägger sedan ordersedeln 

ovanpå. Genom att göra det kan medarbetaren plocka ihop flera ordrar på samma pall och 

hålla reda på vilka artiklar som tillhör vilken order. För att använda sig av ett optimerat 

lagersystem som plockar artikel för artikel måste en annan sorts plockmetod tas fram. 

Metoden ska underlätta plocket genom att medarbetaren kan plocka många av en artikel 

samtidigt men kunna placera dem på olika platser. 
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5.3 Kravlista  

Från de semistrukturerade intervjuerna, deltagande observationerna och benchmark på DC har 

en kravlista, se tabell 2, tagits fram för att beskriva vad ett lagersystem bör innehålla för att 

verksamheten ska arbeta optimalt. Hänsyn har även tagits till de funktioner som nämns i 

teorin och det resultat som kartorna redovisar. Genom intervjuer med IT-ansvariga för M3 

och Astro har det kommit fram vad de olika systemen klarar av. En markering med X betyder 

att systemet når upp till kravet.  
 

Tabell 2: Kravlista över vad ett lagersystem bör innehålla, samt om M3 eller Astro har den funktionen. 

Krav M3  Astro  

Kontroll över inventering  X X 

Funktion till att sortera ordrar X X 

Direkta saldo uppdateringar  X X 

Användning av handenheter (platta, 

smartphone, skanner) 

X X 

Användarvänligt  X X 

Verksamheten ska kunna välja vilka delar 

av systemet de vill använda sig av 

X X 

Ge förslag på uppdrag i närheten X X 

Ge förslag på optimal plockrunda X ? 

Mata användaren med information/uppgifter X X 

Kunna bekräfta att en uppgift är gjord  X X 

Flagga för dubbletter ? ? 

Integrerbart med andra system/program X X 

Kontroll på artikelposition och lot nummer 

genom hela internflödet 

X X 

Systemet utvecklas kontinuerligt av 

företaget bakom systemet 

X X 
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5.4 Effektivitetskalkyler 

Vid insamling av sekundärdata i form av nyckeltal och orderrader, samt diskussion med 

handledaren har tre tabeller tagits fram. Den första, se tabell 3, visar hur många orderrader 

som plockas i genomsnitt per dag på en vecka på avdelningarna Kitchen och Furniture. Den 

tar även upp hur många orderrader en medarbetare ska plocka på en timme. Talen har använts 

för att ta fram effektivitetskalkylerna. Kalkylerna berör inte arbetsmomenten inleverans och 

påfyllning då det inte finns några nyckeltal att mäta där.  

 
Tabell 3: Beskrivning av hur många orderrader det är i genomsnitt per dag på en vecka och hur mycket plock de gör på en 

timme. 

 Kitchen Furniture  

Orderrader i genomsnitt per dag på en vecka  205 orderrader 177 orderrader 

Orderrader per timme  22 stycken  10 stycken  

 

Den första effektivitetskalkylen, se tabell 4, tar upp hur stor tidseffektivisering som AS kan 

göra på avdelningen Kitchen. Först presenteras hur lång tid det hade tagit för de olika 

arbetsmomenten att plocka ihop 205 orderrader idag. Sedan beskrivs tiden för samma 

arbetsmoment med ett system med fler funktioner som stödjer det operationella arbetet. 

Morgondagens värden är skattade tillsammans med handledare och beräkning är per timme. 

Med hjälp av ett lagersystem kan AS få en tidsbesparing på 3.49 timmar vilket resulterar i en 

effektivisering med 22 %.  
 

Tabell 4: Tidseffektiviering av arbetsmomenten på avdelningen Kitchen. 

  Kitchen   

 Idag (h) Imorgon (h) Tidsbesparing (h) Besparing 

Sortering 0.75 0.01 0.74 99% 

Plock 3.25 2.5 0.75 23% 

Pack 7.53 7.53 0 0% 

Återrapportering 4 2 2 50% 

Totalt 15.53 12.04 3.49 22% 
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Den andra effektivitetskalkylen, se tabell 5, är beräknad på samma sätt som ovanstående fast 

med fokus på avdelningen Furniture. Tabellen presenterar hur många timmar varje 

arbetsmoment tar idag respektive hur lång tid det bör ta med ett lagersystem som stödjer 

arbetet. Uträkningen har utgått från 177 orderrader. Även här är morgondagens värden 

skattade tillsammans med handledare. Beräknad tidsbesparing är 4.72 timmar vilket ger en 

effektivisering på 19 %. 

 
Tabell 5: Tidseffektiviering av arbetsmomenten på avdelningen Furniture. 

  Furniture   

 Idag (h) Imorgon (h) Tidsbesparing (h) Besparing 

Sortering 0.50 0.01 0.49 98% 

Plock 5.60 4 1.60 29% 

Pack 14 14 0 0% 

Återrapportering 5.33 2.7 2.63 49% 

Totalt 25.43 20.71 4.72 19% 
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6. Lösningsförslag  

 
I det här avsnittet redovisas vilket system som har valts, rutiner för hur verksamheten bör 

arbeta samt en implementeringsplan för de framtagna rutinerna.  

 
 

Från de resultat som har kommit fram föreslås en implementering av outnyttjade funktioner i 

lagersystemet M3 tillsammans med nya arbetsrutiner. Genom att införa ett standardiserat 

arbetssätt där alla avdelningar arbetar på liknande sätt blir verksamheten effektivare. 

Medarbetarna kan rotera utan att behöva lära sig en ny arbetsuppgift. De funktioner i M3 som 

bör utvecklas och implementeras är M3 Warehouse mobility, Wave picking och stöd för 

inventering.  

 

6.1 Rutiner för arbetsmoment  

Med hjälp av funktionen MMS300 kan AS genomföra löpande inventeringar av 

verksamheten. AS väljer själva hur de vill att inventeringen ska gå till. De kan välja att göra 

som i Slovakien där de inventerar ett antal pallplatser varje dag eller ta ett större antal 

pallplatser under en vecka när de har mindre att göra.  

 

6.1.1 Rutiner för inleverans  

Genom att implementera M3 Warehouse mobility ska medarbetaren som har hand om 

inleveransen kunna utföra alla sina arbetsmoment med hjälp av en handenhet. Handenheten 

innehåller en förenklad version av systemet M3 för att det ska vara smidigare att arbeta med. 

För att Warehouse mobility ska fungera krävs det att AS inför streckkoder på alla artiklar och 

en checksiffra på varje pallplats. De behöver även strukturera om lagret i zoner för att 

lagersystemet ska kunna veta var en artikel bör placeras från de parametrar som nämns i 

resultatet. Skapa zoner på lagret är en av de grundläggande inställningarna som är möjlig att 

nyttja i M3. Med hjälp av en handenhet skannar medarbetaren en artikel som ska in i lager 

och får upp ett uppdrag på var artikeln placeras bäst. Medarbetaren tar med sig artikeln och 

placerar den på föreslagen pallplats, sedan konfirmerar hen var artikeln ställs genom att fylla i 

en checksiffra.  

 

6.1.2 Rutiner för påfyllning  

Vid påfyllning bör M3 Warehouse mobility implementeras där medarbetaren använder sig av 

en handenhet för att utföra sina arbetsmoment. För att systemet ska fungera krävs även här en 

omstrukturering av lagret, samt införande av streckkoder och checksiffror. Genom att placera 

en streckkod vid påfyllnadsstationen kan AS skapa bättre kontroll på en artikels position. 

Medarbetaren startar sin handenhet och får upp ett påfyllnadssuppdrag innehållande vilka 

artiklar som ska hämtas. Medarbetaren kör och hämtar artiklarna och skannar var och en för 

att kontrollera att det är rätt artikel. När alla artiklar på uppdraget är hämtade kör truckföraren 

till påfyllnadsstationen och skannar av streckkoden där. Genom att hela tiden skanna vid 

förflyttningar kan AS få en bättre kontroll på sina artiklar och det interna flödet. Om 

truckföraren har hämtat en helpall skannar hen pallen för att få ett nytt uppdrag på var pallen 

ska placeras i lagret.  
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6.1.3 Rutiner för Furniture och Others  

Förslag för Furniture och Others är att med Wave picking skapa förutsättningar för ett 

effektivare plock. Målet är att med Wave picking skapa ett plock där en lagerplats endast 

besöks en gång per dag. Alla dagens ordrar sorteras från valda parametrar exempelvis ordrar 

som innehåller samma artikel eller artiklar som är placerade i samma zon. För att 

implementera Wave picking vid plock av Furniture och Others krävs det precis som för 

rutiner av inleverans införande av streckkoder på alla artiklar och en checksiffra på varje 

pallplats.  

 

Vidare förslag är att i slutet av processen ta sig tid att registrera mått för artiklar som 

paketeras med hjälp av Packsize-maskinen i M3, det för att vid återrapporteringen eliminera 

det manuella moment där varje färdig order mäts upp och skrivs in i datorn. Färdig etikett som 

skriv ut bör klistras på automatiskt av en robot för att eliminera fler manuella icke 

värdeskapande moment.  

 

6.1.4 Rutiner för Kitchen  

Arbetsprocessen för att färdigställa en order på Kitchen är väldigt lik den på Furniture och 

Others. Därför bör förändringar på Furniture och Others först genomgå ett test och följas upp. 

Om resultatet av förändringarna på Furniture och Others visar på effektivitetsförbättringar bör 

även en liknande implementering av förändringar genomföras på Kitchen. Liknande 

förändringar kan genomföras förutsatt att lagerplatser på Kitchen är uppmärkta med 

checksiffror och artiklar med streckkoder. För ett optimalt plock bör det tillkomma en annan 

lösning än den som AS har idag där artiklar plockas på pall. En möjlig lösning är en vagn som 

är uppmärkt med plats positioner som går att koppla på trucken.  
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6.2 Aktivitetslista, WBS och logisk nätplan  

Från de lösningsförslag som har tagits fram har en implementationsplan utformats. AS arbetar 

till stor del i projektform, därav har implementationsplanen utgått från projektverktyg. 

Implementationsplanen är utformad i form av aktivitetslista, WBS och logisk nätplan. 

Aktivitetslistan, se tabell 6, beskriver de aktiviteter som bör genomföras och tid för varje 

aktivitet. WBS:en, se figur 4, delar in aktiviteterna i olika grupper för att det enkelt ska gå att 

se vilka aktiviteter som tillhör vilken kategori. Slutligen presenteras en logisk nätplan, se figur 

5, utformad för att enkelt följa arbetet. Vid implementeringen är det viktigt att ta hänsyn till 

medarbetarnas eventuella motstånd och ha en förståelse för att varje implementering är unik 

och kan ta tid. Det är viktigt att involvera medarbetarna i ett tidigt stadie för att alla ska få 

möjlighet till att bearbeta förändringen.  

 
Tabell 6: Aktivitetslista innehållande aktiviteter att genomföra vid implementering av nya funktioner i M3. Varje aktivitet har 

ett ID nummer.  Tid för att utföra varje aktivitet är skattad i timmar. Då projektet inte är beräknat att tillägnas 100% av 

projektmedlemmars arbetstid har timmar tillägnad varje aktivitet lagts ut flera dagar. 

ID  Aktivitet Kommentar Beroende 

av 

Tid 

(timmar) 

Varaktig

het 

(dagar) 

A Bestämma vilka handenheter 

som ska köpas in 

  5 2 

B Inköp av handenheter  A 1 1 

C Strukturera om lagret Strukturera 

lagret i zoner  

 40 10 

D Införa etiketter på pallplatser   C 10 5 

E Införa etiketter på artiklar  C 10 5 

F Planera Wave Picking  Bestämma 

parametrar 

C - E  10 3 

G Teknisk implementering av 

Wave picking 

IT  E 15 5 

H Planera inventering  Uppsättning 

av hur 

implementeri

ng ska gå till 

 10 3 

I Teknisk implementering av 

inventering  

Programmera 

inventering i 

M3 och på 

handenheter 

H 15 5 

J Utbildning av medarbetare Förståelse för 

nya rutiner 

 5 2 

K Hantering av motstånd Acceptans  Ej  
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från 

medarbetare 

kan ta tid. 

Räkna med 

motstånd 

definierad 

tid  

L Implementera Warehouse 

Mobility 

 A-I 30 10 

M Lägga in mått från Packsize i 

M3  

  10 4 

N Testa rutinerna  L 8h/dag 15 

O Utvärdera rutinerna   N 5 2 

P Införa rutinerna för Furniture på 

Kitchen 

Om rutinerna 

fungerat på 

Furniture 

O Q-U  

Q Strukturera lagret Kitchen   20 7 

R Införa etiketter Kitchen    10 5 

S Lägga in mått i M3 Kitchen    5 3 

T Lösning för plock Annan 

lösning än att 

plocka på pall 

med pappers 

ordrar som 

avskiljare då 

ordersedlar 

försvinner.  

P-S 5 2 

U Eventuellt inköp av truck Om ny truck 

behövs för att 

plocka 

optimalt 

T  1 

V Utvärdering av implementering    5 2 
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Figur 4: En WBS över implementeringsplan. 
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Figur 5: En logisk nätplan över implementeringsplanen. 
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7. Analys och metoddiskussion 

 
I det här avsnittet analyseras resultat och lösningsförslag från de teorier som har redovisats.  

 
 

7.1 Analys av resultatet  

7.1.1 Kartor  

Genom att studera processerna och ta fram kartor som beskriver hur AS arbetar har det 

konstaterats att mycket arbete idag sker manuellt. Idag används inte lagersystemet M3:s fulla 

kapacitet och därför anses det fungera mindre bra. Medarbetarna vet hur de använder systemet 

och vilka program de behöver för olika arbetsmoment, men saknar förståelse för att ett 

lagersystem kan stödja arbetet ytterligare. Genom att implementera en mobil enhet av M3 

med tillhörande handenheter kommer arbetet underlättas för medarbetarna. Jonsson och 

Mattsson (2016) poängterar att identifieringssystem, t.ex. skanner, används för att underlätta 

arbetet. Med hjälp av ett identifieringssystem anser Ackerman (1997) att den dagliga 

verksamheten blir mer noggrann samt att verksamheten ökar dess lagerutnyttjandet. Det 

mobila systemet av M3 matar medarbetaren med information vilket leder till att ansvaret 

flyttas från medarbetaren till systemet. Det leder till ett effektivare arbete och risken för 

felplock minskar.  

 

7.1.2 Kravlista  

I kravlistan presenteras olika krav som ett lagersystem bör nå upp till. Vid framtagande av 

kravlistan har hänsyn tagits till de funktioner som Richards (2014) belyser att ett lagersystem 

ska innehålla för att ge en effektivitetsförbättring. Med hjälp av en X-markering går det lätt att 

se vilka krav som systemen M3 och Astro möter. Kravlistan ger ingen indikation på vilket 

system som passar AS bäst utan beskriver bara hur väl systemen möter de krav som har tagits 

fram. Genom att ingen betydande skillnad finns mellan systemen är det svårt att veta vilket 

system utifrån kravlistan som skulle passa AS verksamhet bäst. För att ett lagersystem ska 

fungera optimalt behöver, enligt Richards (2014), verksamhetens processer fungera. Det är 

även viktigt att skapa en förståelse för om alla krav behövs implementeras på samma gång. 

Det kanske är bättre att göra några få förbättringar först och se till att de fungerar bra. Dock är 

det bra om AS bestämmer vilka funktioner de vill att ett lagersystem ska ha i framtiden och att 

kravlistan stämmer överens med dem.  

 

7.1.3 Kalkyler  

Vid framtagandet av hur mycket tid som bör läggas på varje arbetsmoment vid optimalt 

utnyttjande av ett lagersystem, skattades tiden med råd från handledare. Det går inte att med 

säkerhet säga att tiden stämmer överens med verkligheten. Även om morgondagens siffror är 

skattade är det möjligt att bedöma en relativt stor tidsbesparing på avdelningarna Kitchen och 

Furniture. Olhager (2013) påpekar att förbättringar i tid genererar positiva effekter för 

lönsamheten och för AS är det tidsbesparingar som är mest relevant. Tidsbesparingar leder till 

ett effektivare och mer lönsamt arbete. Effektivitetskalkylerna tar inte upp arbetsmomenten 

inleverans och påfyllning då det inte finns data för måltal och tider. Den slutsats som kan dras 

är att även på arbetsmomenten inleverans och påfyllning kommer arbetet bli effektivare.  
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7.2 Analys av lösningsförslaget  

7.2.1 Rutiner 

I förbättringsstudien har fokus legat på det operationella arbetet och hur det kan förbättras 

med systemstöd. Under arbetet har visionen varit att skapa ett effektivt flöde där varje artikels 

position är registrerad för att minska risken att en artikel blir borttappad. Mycket inspiration 

för att effektivisera lagret kommer från hur PPG arbetar med att färdigställa ordrar och 

försöka skapa den typ av arbetssätt genom hela lagret.  

 

Det som tydligt framgår vid observationer är att mycket av de manuella beslut som 

medarbetare tar för att utföra en arbetsuppgift bygger på individens erfarenhet och kompetens. 

Lösningsförslag i form av rutiner och ett systemstöd ska säkerhetsställa att utförandet av varje 

arbetsmoment blir optimalt och inte är beroende av medarbetarkompetens. Rutiner som 

rekommenderas som lösningsförslag stämmer väl överens med de krav som ett system bör ha 

för att effektivisera det operationella arbetet på AS. Med kravlistan har förbättringsarbetet satt 

kunden i centrum som Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar i hörnstensmodellen.  

 

Förslag på utveckling av M3, bättre rutiner för arbetsprocesser och hjälpmedel är det som 

anses bidra till en effektivitetsförbättring. Richards (2015) talar om att ett system inte bidrar 

positivt om en verksamhet inte består av väl fungerande processer, vilket stödjer att 

förbättringsförslaget består av både systemutveckling och standardiserade arbetssätt. 

Förslagen är en del av ett kontinuerligt förbättringsarbete på AS som är centralt i 

hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012) och inom Lean som grundar sig i att en 

process aldrig blir perfekt (Olhager, 2013).   

 

Implementering av förbättringar i M3 och arbetssätt har som förslag lagts fram att först 

genomföras för avdelningarna Furniture och Others. Mål med förbättringen är ökad 

produktivitet genom att, det som Olhager (2013) benämner, inre effektivitet fokusera på att 

göra rätt saker. Rutiner och systemstöd ska hjälpa medarbetare att frigöra tid från icke 

värdeskapande aktiviteter och eliminera slöseri. Att minska köravstånd och hitta möjligheter 

för uppdrag i närheten är också sätt att förbättra sin produktivitet i lagret (Ackerman, 1997).  

 

Skapa kontroll över artikelns position i lagret ger fler positiva effekter. Bland annat ökar 

artikelns spårbarhet genom det interna flödet. Syftet med införandet av skanner och 

streckkoder är för att skapa den kontrollen. Risken för att tappa bort artiklar minskar och att 

lokalisera artikelns flöde gör det möjligt att gå tillbaka och söka efter var ett eventuellt fel har 

uppstått.  
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Val om att fortsätta använda M3 som system och inte övergå till lagersystemet Astro togs av 

flera anledningar. Astro används redan i flera av IKEA:s lagerverksamheter, det betyder inte 

att systemet per automatik tillämpas med samma resultat på AS. M3 ansågs tillräckligt för att 

leva upp till de krav som resultatet redovisar. Börja med att nyttja oanvänd potential i M3 

undersöker om liknande funktioner i Astro fungerar. Utveckling av outnyttjad potential i M3 

är ett förbättringsprojekt där befintlig utrustning, teknik och personal används. Projektet 

undersöker om det finns värde i M3s funktioner. Liker (2009) menar på att när pilotprojektet 

har genererat tillräckligt mycket förbättringar är nästa steg att ställa sig frågan om det går att 

förbättra mer med ny teknik. Om AS funderar på om Astro är lämpligt i sin verksamhet är 

lösningsförslaget för utveckling av M3 möjligt att se som ett pilotprojekt. Pilotprojektet kan 

ligga till grund för ett beslut om Astro kan bidra till fler förbättringar. Om det i framtiden blir 

standard att ha Astro som lagersystem inom IKEA är AS medvetna om vilka funktioner som 

fungerar för deras verksamhet. Utveckla det system som redan är implementerat i 

organisationen går hand i hand med det tänk som Lean förespråkar. Att satsa på ett system 

som funkar och inte det system som erbjuder flest häftiga lösningar (Liker, 2009).  

 

Arbetet har inte genererat tillräckligt med underlag för att motivera ett val av Astro. Material 

för att beräkna avkastning på investering för Astro saknades och därför är det inte möjligt att 

avgöra om det är lönsamt att investera i ett helt nytt system. En fördel med att inte byta till 

Astro är kostnader. Ta in ett nytt system i verksamheten genererar först en stor licenskostnad 

och en större implementeringskostnad än att utgå från ett system som medarbetare redan är 

bekanta med.  

 

Fler förslag som hade kunnat vara mer kostnadseffektiva har övervägts. Bland annat RFID 

teknik där en RFID tagg fästs på varje pall för att lokalisera artikelns position. Då AS hanterar 

varor på artikelnivå blir det svårt att för varje artikel koppla en RFID tagg. En lösning som är 

med kostnadsintensiv och har potential att ge stora effektivitetsförbättringar är en robot som 

sköter grovsortering under natten av ordrar för nästa dag och placerar dem på en plockstation. 

Medarbetare behöver på morgonen endast färdigställa orden vilket skulle minimera 

transportsträckor i lagret. 
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8. Slutsatser 

 
I början av examensarbetet togs tre frågeställningar fram, en huvudfråga och två delfrågor. 

Frågeställningarna har legat till grund för det examensarbete som har genomförts. I det här 

avsnittet presenteras slutsatser för frågeställningarna.  

 
 

8.1.1 Vilket system stödjer bäst IKEA After Sales verksamhet?  

Av de två system som har studerats anses M3 vara bäst lämpat för AS verksamhet i nuläget. 

Systemet är redan implementerat i verksamheten och fungerar ihop med befintlig utrustning, 

teknik och personal. Personalen anser att M3 är lätt att använda och att begränsningen i 

användarvänlighet är på grund av truckdatorer som inte är kompatibla med systemet. 

Införande av nya funktioner, inköp av handenheter och mobil version av M3 anses leda till att 

den typ av begränsningar elimineras. Astro skulle generera en högre total kostnad än den vinst 

som införandet av Astro skulle ge kontra M3. Det går inte med säkerhet att bedöma om M3 

skulle fungera bättre i verksamheten än Astro, då båda system inte har observerats i den valda 

verksamheten. 
 

8.1.2 Vad krävs från ett system för att få bättre kontroll över det interna flödet? 

Skapa kontroll över det interna flödet har blivit allt viktigare. Kontroll över det interna flödet 

kan bidra till att problem kommer upp till ytan och förbättringsområden blir synliga. Vidare 

ställs allt hårdare krav på företag att redovisa en artikels livscykel. Det som krävs av ett 

system är att det hanterar och lagrar information om en artikels position. Idag när en artikel 

genom hela internflödet inte har en specifik position i lagret är det risk för den försvinner eller 

hamnar på fel plats vilket orsakar dubbelarbete. Att i systemet lagra rätt information om varje 

artikel senaste position minskar risken för att fel uppstår och kortar ned tiden för att identifiera 

vart ett eventuellt fel uppstått. För att rätt information ska hamna i systemet är rutiner för 

medarbetare viktigt. Rutinerna är nyckeln till att rätt informationen förs in i systemet från 

början och implementering av dessa är ledningens ansvar.  
 

8.1.3 Hur kan ett lagersystem utformas för att förbättra det interna arbetet på IKEA After 

Sales? 

AS bör nyttja funktioner i systemet som underlättar medarbetarnas arbetsuppgifter. Varje 

arbetsmoment som utförs bör vara optimalt uträknat av systemet och beslut bör baseras på 

fakta. För att det ska uppnås har förslag på användning av funktionerna Wave picking, stöd 

för inventering och Warehouse mobility rekommenderats. Funktionerna ska supporta de redan 

utarbetade arbetsprocesserna och minska beslutsmoment som är beroende av medarbetares 

kompetens. Det här är en möjlighet till utformning av ett lagersystem på AS samtidigt som att 

det finns fler alternativ, exempelvis att implementera Astro och integrera funktioner i Astro 

för AS verksamhet. Wave picking, stöd för inventering och Warehouse mobility är funktioner 

som anses vara lämpliga att utveckla i verksamheten som den ser ut idag. Varje funktion har 

vidare utvecklingspotential och lagersystemet bör kontinuerligt uppdateras för att möta de 

behov som verksamheten har för att skapa ett effektivt internflöde.  
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9. Metoddiskussion 

 
I det här avsnittet presenteras en diskussion av de valda metoderna.  

 
 

Under tio veckor har undersökningar gjorts på AS för att få en förståelse över om de ska 

fortsätta använda systemet M3 och utveckla det eller byta till lagersystemet Astro. Vid 

datainsamling användes metoderna deltagande observation, semistrukturerad intervju och 

tidsstudie. Vid tidsstudien mättes för få tider vilket resulterade i att ingen observation var den 

andra lik. Data från tidsstudien har därför inte legat till grund för några resultat i 

examensarbetet, att genomföra en tidsstudie där fler tider mäts hade en effektivitetskalkyl 

varit möjlig att ta fram för arbetsmomenten inleverans och påfyllning. En kalkyl kan ge en 

tydlig bild över varför fler funktioner i ett lagersystem bör implementeras och även identifiera 

brister och flaskhalsar. En fullständig tidsstudie bör även ge en indikation för hur stor 

potentiell tidsbesparing AS kan uppnå på arbetsmomenten inleverans och påfyllning.  

 

De deltagande observationerna och semistrukturerade intervjuerna bidrog till framtagandet av 

kartorna och kravlistan. Genom att först observera hur arbetet gick till och sedan genomföra 

intervjuer gavs en väldigt bred och tydlig bild på hur verksamheten fungerar. Det gav även en 

klar bild över var verksamheten behövde stöd från ett system. Då datainsamlingen utfördes 

noggrant stämmer kartor och kravlista bra överens med verkligheten. För att säkerställa 

utfallet har hänsyn tagits till kommentarer från handledaren.  

 

En metod som användes var benchmarking. Benchmarking genomfördes på ett företag, IKEA 

Distributions Central. DC valdes då de använder lagersystemet Astro och är en del av IKEA. 

Då benchmarking genomfördes på ett företag resulterade det endast i en bild av hur Astro är 

möjligt att applicera i en verksamhet. För att förbättra resultatet av benchmarkingen borde fler 

verksamheter observerats som använder Astro, M3 eller båda två ihop. Observationer av fler 

verksamheter som arbetar med M3 hade lett till en bredare kunskap och fler svar om hur 

systemet optimalt kan nyttjas i AS verksamhet.  
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10. Förslag på fortsatt arbete 

 
Avsnittet tar upp förslag på fortsatta undersökningar och fortsatt forskning.  

 
 

För att AS ska kunna välja det perfekta lagersystemet krävs det att fler system tas med i 

beräkningarna, därför bör en fortsatt studie ta hänsyn till fler lagersystem. En annan studie 

som kan byggas på från det här examensarbetet är en mer teknisk lösning av systemet där 

forskaren går in på djupet på hur systemet skulle kunna vara uppbyggt. Resultatet av det här 

examensarbetet är att AS ska fortsätta använda systemet M3 bör en fortsatt studie utföra en 

benchmark med verksamheten i Slovakien. Verksamheten i Slovakien arbetar med liknande 

rutiner som har tagits fram i det här examensarbetet och hade därför varit ett perfekt företag 

att genomföra en benchmarking med.  

 

Vidare studie är en testimplementation av de rutiner som har tagits fram i det här 

examensarbetet. Med hjälp av de resurser som företaget har och en mindre investering i 

utveckling av M3 kan test utföras för om rutinerna kan ge ett gott resultat. Vidare kan den 

som leder implementationen tillsammans med medarbetarna gå igenom de rutiner som har 

tagits fram och utveckla dem till standardiserade arbetssätt. Medarbetare bör vara delaktiga i 

framtagning av standardiserade arbetssätt för att arbetssätten i slutändan ska hjälpa och inte 

stjälpa.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1, Karta över After Sales idag vs imorgon Inleverans 

Inleverans idag Inleverans imorgon Kommentar 

Manuell kontroll av 

ordersedel 

Automatisk kontroll av 

ordersedel 

System 

Val av pall sker manuellt Förslag på pall att köra in av 

system 

System 

Om artiklar inte levereras i 

helpall eller med pallkrage 

måste de prepareras 

manuellt innan placering på 

hylla  

Tydliga riktlinjer för vilka 

mått pallar som levereras får 

ha 

Inköp 

Val om var pall ska placeras 

görs manuellt 

Systemet ska ge förslag på 

placering från olika 

parametrar 

System 

Registrering av nya artiklar 

är tidskrävande  

Nya artiklar bör registreras 

innan gods mottages  

Inköp och arbetssätt 

Om artiklar inte levereras i 

helpall eller med pallkrage 

får truckföraren åka och 

pröva om de får plats  

Krav på standard storlekar 

från leverantörer  

Struktur av lagerplatser i 

kombination med ett system 

som kan föreslå placering 

Ingen användning av 

etiketter eller streckkoder  

Börja använda skanner System integrerat med 

skanner  

 Konfirmera kontroll siffra 

eller streckkod 

System och arbetssätt 

 Spårbarhet möjlig internt 

(ex. Lot nummer)  

Samma streckkoder för alla 

artiklar. Rutin för att skanna 

artikel så att internflödet går 

att följa 

 Lärande system: lära sig var 

artiklar är placerade, artikel 

åtgång och anpassa sig till 

förändring av miljöer 

System 
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Bilaga 2, Karta över After Sales idag vs imorgon Påfyllning  

Påfyllning idag Påfyllning imorgon  Kommentar 

Truckföraren bestämmer 

manuellt vilka artiklar att 

hämta 

Systemet talar om för 

truckföraren vilka artiklar att 

hämta  

System  

Truckföraren bestämmer 

hämtningsrunda manuellt 

Systemet ger förslag på 

optimal hämtningsrunda 

System  

PPG admin behöver ibland 

en särskild artikel påfylld, då 

skriver hen på en 

papperslapp vilka artiklar de 

är och ger till truckföraren 

PPG admin ska kunna sätta 

prio på artiklar som måste in 

under dagen i systemet, dvs 

att det sker automatiskt 

System 

Vid godkännande av 

påfyllning försvinner ordern 

från datorn (truckföraren 

förlora då platsen som pallen 

kom från) 

Skanna position för artiklar: 

Skanna vid hylla → Skanna 

in ny plats vid påfyllning 

(Tom låda eller så ska den 

tillbaka på hyllan) →  Om 

tillbaka: Skanna hyll 

position när den ställs 

tillbaka 

Arbetssätt och system 

integrerat med skanner 

 Streckkod och checksiffra 

för att försäkra sig om att 

rätt artikel är plockad 

Arbetssätt och system 

integrerat med skanner 

Ingen säkring på att artikeln 

sätts tillbaka på samma plats 

som den togs från  

Kunna konfirmera var pallen 

ställs så den inte försvinner  

Arbetssätt och system 

 Genom ett flytande lager ska 

det på ett enkelt sätt gå att se 

var pallen har stått och ställa 

den på en liknande tom plats 

Arbetssätt och system  

Vid bekräftelse av order 

printas etiketter som ska 

användas vid påfyllning i 

Kardex  

 System  

Alla artiklar levereras inte i 

samma antal som fylls på i 

Kardex (lådans innehåll 

matchar inte den blåa 

Förändringar av antal ska 

följa med på etiketten och i 

systemet  

Arbetssätt och inköp  
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backens), truckföraren måste 

ändra saldo manuellt 

Fyller på de blå backarna 

manuellt, väger upp rätt 

antal av artikel  

Artiklarna är beställda med 

rätt antal redan i inköpsfasen 

Inköp 

De blå backarna ställs på en 

vagn innan de fylls på i 

Kardex 

 Arbetssätt   

PPG admin kopplar ihop 

artikeln med plats på vagnen 

med hjälp av en skanner  

Kopplingen mellan artikel 

och vagnplats sker vid 

påfyllningsstationen 

Arbetssätt 
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Bilaga 3, Karta över After Sales idag vs imorgon Kitchen 

Kitchen idag Kitchen imorgon Kommentar 

Identifiering av mängd 

orderrader görs manuellt i 

Excel 

Automatiskt identifiering av 

orderrader 

System 

Utskrift av alla ordrar från 

ordernummer 

Ingen utskrift av ordrar, 

orden är visuell på 

handenhet eller dator 

Arbetssätt  

Manuell sortering av ordrar 

inför plockrunda 

Automatisk sortering av 

ordrar 

System 

Användning av plocklistor 

som avgränsare  

 Arbetssätt  

Plock av gods från order System föreslår plockrunda. 

Optimalt: Besöka en plats en 

gång 

System 

Placering av gods på pall  Arbetssätt 

Återrapportering i M3 

Mashup för att skriva ut 

etikett innehållande adress, 

information om mått läggs 

till manuellt 

Paketeringsmått borde 

registreras direkt i systemet. 

Systemet ska beräkna 

paketets storlek från de 

artiklar som är på en order 

System  

Förändring av lagersaldo 

utförs manuellt på stationär 

dator 

Möjlighet att ändra 

lagersaldo samtidigt som de 

plockar 

System och hjälpmedel 

Förflyttning av gods utan att 

position loggas i systemet 

Användning av streckkod 

eller checksiffra för att ha 

bättre kontroll över gods 

position i lagret 

System, arbetssätt och 

hjälpmedel 

 Systemet skapar en aktivitet 

att fylla på plockplats innan 

den blir tom 

System 

 Streckkoder på varje 

lagerposition 

Struktur av lager och 

hjälpmedel 

 M3 - Wavepicking System 

 Möjlighet att konfirmera hur 

många och av vilken artikel 

som har plockats 

System och hjälpmedel 
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Bilaga 4, Karta över After Sales idag vs imorgon Furniture & Packsize  

Furniture & Packsize idag Furniture & Packsize 

imorgon 

Kommentar 

Identifiering av mängd 

orderrader görs manuellt 

Automatiskt identifiering av 

orderrader 

System 

Utskrift av alla ordrar från 

ordernummer, långa ordrar 

kommer först (manuellt 

inställt i M3) 

 Arbetssätt 

Manuell sortering av ordrar 

inför plockrunda 

Automatisk sortering av 

ordrar 

System 

Plock av gods från order Systemet bestämmer 

automatiskt hur plockrundan 

ska se ut (optimalt plock 

besök en plats en gång) 

System 

Ordrarna plockas till 

hyllvagn 

 Arbetssätt 

Hyllvagn placeras vid 

packytorna 

 Arbetssätt 

Återrapportering i mashup 

där vikt och längd skrivs in, 

får ut en etikett 

Automatisk återrapportering 

där mått och vikt följer med 

och etiketten skrivs ut 

automatiskt när ordern är 

klar 

System och hjälpmedel 

När ordern är klar placeras 

den på en pall för att skickas 

med post 

 Arbetssätt 

 Streckkod eller checksiffra 

på varje plockplats 

Struktur av lager och 

hjälpmedel 

 Förflyttningar av artiklar ska 

göras systematiskt, skanna 

vid varje förflyttning 

Arbetssätt och system 
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Bilaga 5, Sammanställning från intervju med medarbetare 1   

 

När använder du systemet? (M3) 

Nu till exempel, gå in och lägga in ny artikel. Uppdrag, saldo och storlek. In i M3 och skriva 

in det nu. Allt plock går över i M3. Vid påfyllning och så måste man kolla saldona så att de 

stämmer. PPG saldo går över varje timme i M3. Saldo baseras på M3. Om Saldo inte stämmer 

genereras inte ett uppdrag om de två inte stämmer.  

Får gå in själv och kolla om man upptäcker att något inte fylls på. Mänskliga faktorn att 

uppdragen bli dubbla. Lite nu, ska se hur mycket som ska gå in, om det går in mer än beräknat 

så får man gå in i M3 och ändra. 

  

Återrapporteringen. Om det diffar i levererat antal. Pall eller paket.  

  

Hur använder du systemet i dag?  

Ibland ska jag lägga in Samhalls i lagret. Omarbetning av artikelnummer.  

Påfyllaren sköter artiklarna.  

Mycket nya artiklar: hämtat själv en pall. Annars tar han ner pallen och plockar ur artiklar.  

Så att vi endast kan fylla på snabbt.  

De räknar vid påfyllning. En medarbetare var på det att om påfyllnadsuppdraget är 150 ska vi 

få 150 i en pall.  

  

Hur upplever du att det är att använda systemet? 

23 år har jag använt M3, kan de sidorna jag behöver i mitt dagliga arbete. En del som kommer 

nya tycker att det är svårt.  

  

Om du ska lära dig något nytt i M3, vad tror du då?  

Kommandon bygger på samma. De jag använder är de jag kan. Det är mycket som jag inte 

använder. Det jag använder tycker jag är okej.  

  

Har du stött på problem när du använder systemet? 

Ber gruppchefen om hjälp om det krånglar. Han har lärt sig hela systemet, har lätt att förstå 

och se logiken i det.  

  

Är det vanligt att fel som hände nu uppstår ofta?  

Tror att det är PPGn som jag gjorde nått, den frågade om jag skulle uppdatera. Så försvann det 

något. Vet inte om det är jag som har tagit väck uppdraget.  

  

Inte ofta ni fyller på 

Nej det är inte så ofta, nu vi har fått mycket nya artiklar.  

 

Försvårar vid återrapportering? 

PPG och M3 är inte integrerade. Måste gå in och skriva en 0:a när man går in och 

återrapporterar i M3.  

  

Om du tänker dig dina vanliga arbetsuppgifter, finns det något som kan bli snabbare?  

I Shiva, läsa av adresslappen. Att man inte behöver skriva in det.  

  

Om du har arbetat på lager tidigare, har något var bra där?  

Så länge sen, mycket mer manuellt. Det har ändrats mycket här ju.  

Skriva in order numret 
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Adresslappen från PPG:n. Hade varit enkelt om man kunde scanna in den i M3 vid 

återrapporteringen. Konstigt att den inte går att scanna den streckkoden.  

  

Inga fler frågor, något annat som du kommer på? Problematiskt med M3 eller PPG.  

  

Inte just med systemen. Rätt mycket administrativt i PPG. Som nu när man ska lägga in nya 

artiklar. Enkelt vid varuhusplocket. Bättre, effektivare och så. Det är nog med hur mycket 

jobb man gör.  

Hur många gånger man plockar den påsen, från lager till påfyllnad.  
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Bilaga 6, Sammanställning från intervju med medarbetare 2 

 

När använder du systemet? (M3) 

För att säkerhetsställa att vi får in alla påfyllnadsuppdragen till Kardex. Kollar saldo.  

  

Om saldo inte stämmer måste vi kolla.  

Ger påfyllaren specialordrar, de vi behöver direkt. De hamnar längst ner i listan. De äldsta 

ordrarna som hamnar högst upp i M3, inte de som har högst prio.  

  

Hade det varit bra att själva prioritera? 

Ja bocka.  

 

Hur använder du systemet i dag?  

Hur upplever du att det är att använda systemet? 

Krångligt i början, vilka program man ska gå in på.  

 

Är det för många program i samma? 

I början tyckte jag det, nu använder jag inte så många.  

Svårt i början.  

 

Var det någon som lärde upp dig? 

Lärde upp mig först men sen lärde jag mig efter hand.  

  

Har du stött på problem när du använder systemet? 

Nej inte direkt. Om det ligger nere och så om man behöver få in artiklar.  

• hur/var?  

  

Om du tänker dig dina vanliga arbetsuppgifter, finns det något som kan bli snabbare?  

De artiklarna man behöver få in, att man kunde få en priomärkning för det så att påfyllaren 

vet vilka hen ska hämta.  

 

Oftast fungerar det och så.  

 

Om du har arbetat på lager tidigare, har något var bra där?  

Jaa, plocklistor man ska följa.  

Har jobbat på DC innan.  

Kör till en viss plats och hämtar och lämnar.  

  

Bra att det poppar upp ett uppdrag?  

Ja  

  

Är du mest på kardex?  

Lite överallt 

  

Hur funkar M3 på kök och möbler? 

Funkar bra tycker jag.  

  

Pappersorder att köra efter, funkar det bra eller dåligt.  

Snabbt och smidigt när man bara scannar.  
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Kanske när man kör in och fyller på, hade kunnat vara lite enklare.  

Måste ställa in, gå in på för att se vilken plats. Hade kunnat vara lite smidigare. Picking listen.  

  

Något du saknar?  

Man får allting gjort som man vill ha gjort.  

  

Skillnad M3 Astro?  

Nej ingen stor skillnad tycker jag inte. Man får lära sig mer i början, sen blir det enklare.  

Lite mer användarvänligt.  
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Bilaga 7, Sammanställning från intervju med medarbetare 3,4 och 5  

 

När använder ni systemet?/Hur använder ni systemet idag?  

Det är mycket namn att hålla reda på i M3: MMS, MVS, PPS. Systemet används hela tiden 

för bland annat återrapportering, lagerflytt och lagersänkning. Listor för orderplock skrivs ut 

från M3.  

 

Hur upplever ni att det är att använda systemet?  

Det borde vara enklare att använda. Ordernummer AS-K via ASAP -> M3 i vissa program 

heter det AS-K, kan söka på ordernummer och hitta AS-K men tvärtom går ej. M3 

ordernummer AS-K -> översätter till ordernummer till plocklistan. 

De som har jobbat här länge kan systemet. Det är komplext och mycket som ska hållas i 

skallen. Lär mig vissa saker och använder lappar för hur det fungerar. En lathund går knappt 

(M3 ser olika ut för olika användare).  

 

Systemet har inte samma inställningar för varje person, dvs det finns ingen gemensam 

grunduppsättning. Alla har inte tillgång till samma sidor.  

Förslag från medarbetare 3: Det borde finnas en grunduppsättning som alla får.  

Vid återrapportering ser allt likadant ut.  

 

När man arbetar i mashupen och gör fel är det svårt att redigera. Inte riktigt bra och det krävs 

många klick i mashupen för att genomföra återrapporteringen. Ett exempel är att samma 

popup fönster kommer upp på olika ställen så när man väntar med musen kan fönstret komma 

upp på ett annat ställe.  

 

Har du stött på problem när du använder systemet?  

Alla typer av problem kan uppstå. Plock från fel ställe. Det är ett jobb att slå 2 batcher. 

Problem för streckkoder?  

Nya etiketter vid streckkod?  

 

Lagersänkning (hylla -> dator), glömmer (börjar med något annat) bort att sänka  fel 

saldon. 

 

Få ut etiketter, fördröjningar och göra om etiketter. Mycket manuellt jobb som görs fel. Fel i 

ASAP, två postnummer.  

ASAP kan inte översätta rätt till Centiro? Ordrar till Asien över 2kg går ej att skicka.  

Centiro kan ej behandla annat än Västerländska siffror och bokstäver. 

 

Väntetider i programmet (beror på svarstider mellan servrar). Väntan på etiketter. 

Vill vara bättre än vad vi är idag. Har inte förutsättningar för det.  
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Bilaga 8, Sammanställning från intervju med gruppchef  

  

Hur jobbar du i M3?  

OS235 för att kolla om ordrar är blockerade. En order kan vara blockerad för att säljpris inte 

finns från början.  

 

Kollar orderrader, lagersänkning, lagerflyttar.  

 

Säkra så att uppdrag inte råkar bekräftas. Koppla till skanner för att säkra upp. Det mesta 

uppgifterna ligger på admin personerna.  

 

Förbättring: Att restordrar kan skötas automatiskt.  

 

Problem i ditt arbete?  

Vet inte. Släppa ordrar som jobbet inte är gjort innan.  

 

Pratar lite mer om M3 i lagret 

Alla har inte en förståelse för hela programmet. Gruppchef måste jobba med att hjälpa 

anställda att lösa problem, vilket tar tid.  

(Det kan ses som en flaskhals då gruppchefens andra uppgifter åsidosätts för att förståelse och 

kunskap i M3 saknas hos anställda.) 

 

Vidare prat om hur lagret fungerar och är strukturerat.  

Allokeringen av vissa artiklar på olika områden. Fylla på innan det tar slut.  

 

Lampor ligger på samma ställe på Assembly. Rör till mellan plockplats och lagerplats.  
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Bilaga 9, Anteckningar från de deltagande observationerna  

 

Kitchen  

Arbetsprocessen för att färdigställa en order på Kitchen sker enligt följande steg: 

- Sortering av dagens ordrar 

- Plock av dagens ordrar  

- Packetering av ordrar  

- Återrapportering  

- Klar för leverans och postombud tar här över i processen 

 

Observationer av de dagliga rutinerna 

Dubbelkollar i Excel för att se vilka ordrar de redan skrivit ut och hur många rader de har 

totalt, går inte att se i M3. 

 

Sortering av ordrar ca 25 min  

• Skriver ut ordrar 

• Markerar upp ordrar från Norge, Schweiz, Island  

• Sortera efter gång, längd, vikt, gång placering och storlek på order. Stora ordrar över 

en viss vikt skickas på pall. Här krävs det kunskap för att sortera.  

• Om den som sorterar upptäcker dubbla ordrar tas den äldsta bort. (Systemet bör ha en 

funktion som varnar när ordrarna är dubbla)  

• Ordrar kan se konstiga ut det uppmärksammas vid sortering  

 

Vid återrapportering används en funktion som internt kallas för mashup: Mått för varje order 

skrivs in och när arbete sker i mashup klickar man okej i en pop up ruta för att fortsätta vidare 

till nästa steg. Det påpekades att den här pop up rutan blir synlig på olika ställen på skärmen 

vid varje tillfälle. Mycket knapptryckningar när man har låst in ordern. Borde skanna in mått 

automatiskt. Precis som vid packsize. När etiketten skrivs ut tar det väldigt lång tid och man 

får stå och vänta.  

 

Minska knapptryckningarna i M3 mashup och få så att musen hoppar med i stegen!  

 

Plock:  

• Tittat igenom vilken sida av gången artiklarna ligger. 

• Grovsortering av plockordrarna  

• Lägger på ordersedeln på artiklarna när plock är klart.  

• Små artiklar läggs vid sidan av för att skapa en bättre pall.  

• Mycket bläddrande bland papprena 

• Plockaren måste själv tänka efter om den tog rätt artikel, matcha artikeln som står på 

pappret med det som står på kartongen.  

 

Kommentarer och tankar efter observation 

Inte så ergonomiskt arbete.  

Tanke: Vagn vs ergonomi?  
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Furniture and Others 

Arbetsprocessen för att plocka en order på Furniture och Others: 

- En order släpps och ett plockuppdrag skapas 

- Sortering av dagens ordrar  

- Plock av ordrar  

- Packetering  

- Återrapportering 

- Klar för leverans och postombud tar över 

Idag används Mashup vid återrapportering av ordrar precis som på Kitchen. 

Återrapporteringen sker genom att väga och mäta upp den färdiga orden så att paketet skickas 

med rätt porto.  

 

Kommentarer och tankar efter observation 

Tanke om förbättring: Skanna redan vid lagerhyllan artikel och vagnplats för att veta att man 

plockar rätt redan vid lagerhyllan.  

? = När det ligger på rad vid packsize, hur vet vi att det är rätt artikel?  

Direkt efter paketering borde det finnas en skanner och en våg som för in måtten i datorn och 

en robot som sätter på klisterlappar. Det borde gå att koppla informationen som finns i 

packsize (mått på färdiga förpackningar) till M3.  

Fråga: Ska man skicka ett kolli eller flera? → samma fraktkostnad.  

Systemet upptäcker inte om två ordrar är placerade från samma varuhus (och kan skickas 

tillsammans) utan det sker också manuellt om man har tur.  

 

Hur systemet jobbar, genomgång med medarbetare som är väl insatt i M3 och hur det 

används på AS.  

 

Orden skapas i M3. Först allokeras orden (den kan inte allokeras om saldo är för lågt).  

När en order skickas försvinner den.  

 

Truckskärmarna hanterar ej M3. Mobilt system??  

 

Registrera saldo direkt att det har plockats från hyllan. Nu registreras först ett nytt saldo när 

ordern har skickats.  

 

Påfyllning sker manuellt. Rullande pallplatser, trigga en order vid en viss lagernivå. Saldo 

stämmer inte mellan systemen -> felkällor.  

 

Separera ordrar tidigare som är under/över 2kg. 
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Inleverans  

Arbetsprocessen för inleverans: 

- Pall står på lastkaj 

- Truckförare stämmer av vilken pall som ska inlevereras 

- Inkörning  

- Steg 2–3 upprepas till inleverans av alla pallar är klart  

Observationer för arbetssätt vid inleverans. En medarbetare som är väl insatt i rutinerna 

demonstrerade hur det dagliga arbetet gick till.  

 

Kollar av leveranser med orderlista manuellt, dvs skannar ej in. 

 

Kommentar: Enkelt om de hade skannat in artikel och sedan skannat pallplats. System som 

säger var den ska stå och plats finns. 

Stöd med prioriteringslista.  

Nya artiklar som inte finns med i systemet måste läggas in och det är omständligt. Processen 

för att lägga in en ny artikel är inte svår när man har lärt sig den men truckdatorn är långsam 

att arbeta i och personen som är vid inleverans måste därför lämna sin truck och förflytta sig 

till en stationär dator på en annan plats i lagret.  

 

När truckföraren har valt en pall för inleverans skrivs numret för pallen in i truckdatorn som 

visar ett antal tomma lagerhyllor. Truckföraren kör till en pallplats för att se om det stämmer 

att den är tom. Kommentar: Att leta efter en pallplats är dubbelarbete. Informationen om att en 

pallplats är tom/inte tom bör stämma.  

Truckförare måste även läsa av pallens storlek för att veta vilka pallplatser den får plats på. En 

del pallar är högre än vad de egentligen tillåts att levereras som.  

De artiklar som går frekvent placeras långt ner. Sköts manuellt och det är svårt att veta. 

Kommentar: Systemstöd för det??  

 

Vid inleverans saknas hjälp från system vid beslut om vilken pall som ska köras in och var 

den ska ställas. Saknas även nya uppdrag i närheten av det område som pallen ställs på. Idag: 

ha koll på mycket själv, risk för fel (den mänskliga faktorn), mycket manuellt jobb.  

Kommentarer och tankar efter observation 

Vid inleverans kunna koppla låda till pallplats. Det resulterar i en låsning.  

Datorn på trucken fungerar, men ibland stängs nätverket ner. Seg dator → störningsmoment.  

Anser att M3 är enkelt men att det är många olika fönster att hålla reda på.  

Mycket kolla på datorn för att se historik och ifall det är en ny artikel.  

Vid inleverans av ny artikel måste personen genomföra väldigt många steg → omständligt!  

Hen skapar ett uppdrag för de nya artiklarna och väljer själva hur många som ska ligga i varje 

blå back. Sen måste utköraren ändra ifall hen inser att det behövs fler eller färre av den 

artikeln.  

Truckföraren går också av och på trucken väldigt mycket.  

Ibland stämmer inte artikelnumret.  
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Saknar: hjälp från system om vilken pall som ska prioriteras för inkörning och var respektive 

pall ska placeras. Idag: ha koll på mycket själv, risk för fel (den mänskliga faktorn) och 

mycket manuellt arbete.  

 

Truckföraren måste själv veta var det finns plats som kan passa en viss pall om den inte är 

paketerad med “pallkrage” - (pallkrage menar de sidor som man kan sätta på pallen i trä)  

 

När personen kör in lådor kollar hen om artikeln finns någon annanstans och kör sedan dit för 

att se om det finns plats. Om det inte finns någon pallplats får truckföraren köra och leta efter 

en där hen kan lägga sina lådor.  

 

När det inte finns papper med vid inkörning kan ibland truckföraren vara tvungen att skriva 

egna pga. att inköp vill ha information om var hen placerar pallen.  

Beslagsdator. Kör och lägger in pall efter pall. 

Från Slovakien (vägt) annars måste väga 1 artikel.  

Skapa uppdrag (M3) 

 

PPS300 - fönster som används vid lagerläggning  

 

Påfyllning  

 

Arbetsprocessen för påfyllning: 

- Uppdrag för påfyllning skapas i Kardex som skickar uppdrag till M3 

- Medarbetare vid påfyllning väljer uppdrag i M3 

- Kör för att hämta pall med artikel som ska fyllas på 

- Kör pall till påfyllningsstation  

- Fyller på artikel i plastback. Väger upp rätt antal eller så är artikeln levererad i mindre 

paket innehållandes rätt antal.  

- Kör tillbaka pall till lagerhylla  

- När en vagn är fylld med fler olika artiklar som ska fyllas på i Kardex körs den vidare 

till Kardex stationen där ansvarig för Kardex sköter jobb med att placera varje 

plastback på rätt position. 

Påfyllning är det arbetsmoment där artiklar fylls på till Kardex maskinen från lagerlagda 

artiklar. Ett uppdrag om påfyllning skapas när orderpunkten för en artikel är nådd. Påfyllning 

görs manuellt av en medarbetare som kör truck för att hämta den pall där artikeln finns. Pallen 

körs till en station för påfyllning där medarbetaren fyller på artikeln i en mindre plastback 

(rätt storlek för Kardex maskin). Varje artikel är paketerad på olika sätt vid leverans, om en 

artikel ligger förpackad i den kvantitet som ska fyllas på går påfyllningen smidigt till, det 

räcker då att ta en förpackning och fylla på i plastbacken. Om en artikel däremot är levererad 

utan att vara paketerad i mindre förpackningar i pallen vägs exempelvis 10 stycken av artikeln 

upp för att sedan väga upp det totala antal som ska fyllas på. Det tar lite längre tid att väga 

upp artiklarna än det gör att fylla på dem direkt. De färdiga plastbackarna placeras på en vagn. 

Den vagn som varje plastback placeras på är markerad med ett nummer, den positionen finns 

registrerad i både M3 och Kardex.  
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Kommentarer och tankar efter observation 

Vid påfyllning av artiklar begär PPG t.ex. 100 stycken av en artikel, artikeln kan ligga 

paketerad i 150 stycken, då måste truckföraren antingen väga upp 100 stycken eller ändra 

antal i den blå lådan till 150 st. Det är väldigt många artiklar som har det här problemet och 

om man ändrar måste man använda sig av två olika program.  

→ redan vid inköp ska man säkra hur mycket som går in i varje blå låda eller i varuhusplocket 

för att slippa väga och räkna vid påfyllning.  

M3 bestämmer kvantitet på påfyllnaden.  

Vid påfyllning får truckföraren upp olika “ordrar” på datorn och ser där vilken pallplats som 

artikeln ligger på, för att säkra att pallen ställs tillbaka på rätt plats skriver truckföraren 

pallplats numret på pallen eller på de lådor som ligger i → om pallen flyttas runt mycket blir 

det många nummer på pallen, inget effektivt arbetssätt.  

Om truckföraren råkar bekräfta “ordern” innan hen är klar försvinner den och det blir jobbigt 

för truckföraren att hitta vilken pallplats som pallen stod på.  

Tanke: En scanner hade underlättat arbetet, men kommer den användas? Måste se till så att 

den förenklar flödet.  

Vid påfyllning måste truckföraren själv välja vilken rutt hen ska ta vilket leder till att hen får 

köra runt väldigt mycket.  

Systemet ska tala om att det har skett en förändring. Då ska lot-nummer och landskod mm 

följa med. Ser lot-nummer i datorn men säkras inte.  

På lappen som skrivs ut till PPGn ska lot-nummer och landskod stå med.  

Datorn talar inte om vilka artiklar som måste in snabbast utan bara vilket datum de ska ut på 

så sätt måste PPG föraren säga till medarbetaren som håller på med påfyllningen att hen ska 

hämta vissa artiklar.  

Om truckföraren fyller på mer eller mindre av en artikel måste hen själv ändra saldo i datorn, 

omständligt!  

 

Truckdatorer klarar inte av M3 istället används en laptop på datorn vilket skapar en fel vinkel 

vid körningen. Datorn laddas ur efter 3 timmar, har därför alltid en på laddning.  

 

Hela systemet måste bli lättare och enklare att använda, effektivisera hela flödet i och med att 

det är många personer inblandade. Ett systemstöd måste finnas för att kunna ha kontroll på 

allt.  

Tanke: Kunna ha en bas och sen forma system efter sin arbetsuppgift.  

 

ULL-projektet → alla IKEA enheter ska använda sig av samma etiketter. Kommer 

förmodligen bli etikett på lådnivå.  

 

Kunna dela av pallarna för att lättare se vilka artiklar som är i pallen och hur många som finns 

där. Det går åt mycket tid till att hitta rätt artikel i en pall eller på en hyllplats.  

Från att pallen förflyttas från hyllan för påfyllnad är den inte spårbar. 
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Bilaga 10, Anteckningar från Benchmark på DC med IT-ansvarig för Astro 

Bilaga 10 består av sammanställningar av information vid benchmarktillfället. Informationen 

består av beskrivning om hur Astro tillämpas på DC som tilldelades vid ett 

presentationstillfälle och en rundvandring, samt intervjufrågor till IT-ansvarig för Astro.  

 

Presentation av Astro  
Astro är ett lagersystem som kan användas på stationära datorer och truckdatorer, samt 

handenheter. Inom Astro är alla artiklar indelade i olika MHA som beskriver i vilket område 

som pallen kan placeras i lagret. På DC används tre olika MHA, location based (stallage), 

area (ytor), deepstacking (djupstapling). Djupstapling fungerar inte så bra för DC i och med 

att de använder sig av FIFO, first in first out. Det betyder att pallen som kom först till lagret 

ska ut först, används oftast vid hantering av livsmedel. Efter att artikeln delas in i MHA delas 

den in i zoner, dvs delar in MHA i mindre grupper som låga och höga pallar, samt hur 

frekvent artikeln är. Astro räknar ut hur lång tid pallen ska stå i lager och placerar den 

därefter. Vid rundvandringen fick vi se hur de olika indelningarna kan se ut, även hur 

medarbetarna ser var pallen ska placeras på deras truckdatorer. Genom att placera liknande 

artiklar i samma zon förenklas arbetet vid inleverans av nya artiklar.  

 

DC vill med hjälp av Astro sträva efter att människor ska kunna bestämma vilket hus lastbilen 

eller containern ska lossas vid sen ska Astro göra resten, automatiskt.  

  

Med hjälp av Astro får alla pallar ett uppdrag, vissa uppdrag skapas när medarbetaren skannar 

pallen. Uppdragen är uppdelade i köer beroende på vilket hus arbetet ska utföras på och om 

artiklarna ska placeras i lager eller ska ut till lastningar. När medarbetaren kör i kön får hen 

upp uppdrag på skärmen som sitter på trucken. Genom att skanna en pall som står på skärmen 

väljer medarbetaren det uppdraget och får då fram var pallen ska. När truckföraren har ställt 

pallen på den nya platsen bekräftar hen genom att skanna en streckkod eller skriva in en check 

siffra. Det leder till att allt som görs måste medarbetarna använda skanner till för att det ska 

loggas i systemet. Astro är ett livesystem vilket betyder att alla pallar måste skannas i 

systemet annars försvinner pallen.   

  

Multi Cycle – Köer  
Multi Cycle eller köer handlar om att optimera hela flödet, dvs minska körning med tomma 

gafflar. Genom att medarbetarna först får ett uppdrag på att köra in en pall i lager och när det 

är klart får ett uppdrag på att en pall som står nära ska ut till lastning optimeras flödet. Multi 

Cyclen behövs sättas igång en gång där det bestäms hur det ska se ut, sedan sköter systemet 

(Astro) resten.  

 

För att pallar som står inne i det automatiska lagret (automaten) ska komma in och ut används 

automatiska rullband som går under golvet. En pall skickas från automaten till UT-banan där 

en medarbetare skannar pallen och får fram ett uppdrag på var hen ska placera pallen. Precis 

som vid kökörning skannas en streckkod eller skrivs en checksiffra in när medarbetaren har 

placerat pallen på rätt plats. När medarbetarna lossar en lastbil eller container pallägger de 

pallarna, dvs placerar pallarna på träpall och kör ställer sedan dem på IN-banan. IN-banan är 

motsatsen till UT-banan, pallarna åker in i automaten för att förvaras tills de ska gå ut till 

lastning.  
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M2 - programvaran som används  
Medarbetarna kan välja hur djupt de vill gå inom programmet på en vanlig dator. På DC 

används Astro på de stationära datorerna och sedan används en mobil enhet till datorerna på 

truckarna. Den mobila enheten kallas O2 där kan medarbetarna lätt se vad de ska arbeta med. 

De kan sedan välja vilken arbetsuppgift de ska arbeta med och på så sätt få fram de flikar som 

medarbetaren behöver för att kunna arbeta. Vid besöket fick vi se hur O2 såg ut på 

truckdatorerna. Första intrycket var att det var lätt att använda.   

I O2 lagras det en massa information om pallen i systemet, tex hur den har flyttats i lagret.  

 

Det finns två olika sätt att leverera in pallar, lossa och ställa på yta eller lossa och ställa till 

lastning (transit). Transit handlar om att pallen bara ska vara inne på lagret och vända. Den 

ska helst lossas och lastas samma dag. Genom att använda sig av transit minskar behandlingen 

av pallen. När medarbetarna lossar och ställer på yta kan nästa personer komma och hämta 

den (multi cycle) innan de har lossat klart.  

  

På följande sätt arbetar Astro.  

Välj artikel → skanna, systemet bestämmer plats → kör pallen dit → avsluta med checksiffra.  

  

Astro sköter allt innanför väggarna. Systemet kan själv bestämma hur länge gamla ordrar ska 

ligga kvar i systemet, på DC i 14 dagar. Med hjälp av Astro går det att ha ett flytande lager i 

och med att alla artiklar är indelade i MHA och lagret är indelade i zoner.   

 

Plock 

På DC finns två olika plockstationer. Den första kallas för PLS:en och där kommer det pallar 

till medarbetaren och hen läser sedan av hur många av varje artikel som ska plockas med 

hjälp av datorskärmar. Efter att ett plock har utförts drar medarbetaren i en lina och plocket 

godkänts. PLS plock används när ett varuhus inte kan ta emot en hel pall av en artikel utan 

behöver kanske bara en låda. Artiklarna på PLS:en kan vara allt ifrån lakan och lampor till 

köksdelar och porslin. Det andra plocket kallas för källarplocket och där plockas ordrarna 

med hjälp av en truck, lite liknande plocket på Kitchen på AS. Plocket utgår från en order på 

truckdatorn. Medarbetaren kan se i datorn i vilken ordning hen borde plocka ordern. Alla 

artiklar har sin pallplats och på varje pallplats finns en checksiffra för att medarbetaren ska 

kunna godkänna när hen har plockat av den artikeln. När ordern är färdigplockad bandas den 

och går ut till lastning eller in i lager.  
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Frågor om Astro 

Följande intervjufrågor har besvarats av en medarbetare på DC som känner till 

verksamheten och hur den styrs med hjälp av Astro.  

 

Hur är lagerstrukturen? Buffertlager, plockzon, klassificering av artiklar.  

Indelade i MHA-grupper, sen material handling area, zoner, gångar och plats.  

  

Hur arbetar ni med inventering, sköts det automatiskt med hjälp av systemet? 

Det måste skapas uppdrag, de som sköter inventering har det som arbetsuppgift. Den som är 

inventeringsansvarig måste godkänna i systemet om det är några ändringar.  

Teoretiskt sett går det att köra i kön och inventera samtidigt, men praktiskt funkar det inte lika 

bra. Istället väljs en ställagegång i taget. Den stängs av för andra medarbetare medans 

inventeringen pågår. DC Torsvik inventerar löpande under en längre tid, går att bestämma hur 

det ska utföras. Det viktigaste är att det finns dokument på att det har utförts.  

 

Går det att sätta prio på om en artikel behöver fyllas på?  

Går att manuellt sätta prio på det pallar som behövs till en lastning, systemet märker även 

själv att en pall är försenad och flyttar den uppåt i listan.  

 

Hur sker återrapportering, kan mått och vikt följa med automatiskt eller behöver det skrivas 

in manuellt? 

Det sker manuellt, dock finns det inget plock på den nivån som är på AS.  

Det går att förprogrammera systemet så att det frågar när du är klar hur många det är kvar på 

pallen efter plock. Det leder till att saldofel minimeras.  

 

Vad finns det för för- och nackdelar med Astro?  

Problem: Människor tar egna beslut vid inleverans, väljer att placera den närmre än vad den 

borde. Det resulterar i att pallen placerar fel. 

  

Fördelar: Väldigt automatiskt, fungerar bra, behövs bara en IT-ansvarig.  

  

Nackdelar: Förändringar i Astro är svårt att genomföra. Det kan ta upp till ett år för 

förändringar att genomföras.   

 

 


