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Sammanfattning 

Examensarbetet är ett förbättringsarbete på DHL Supply Chain i Örebro. Verksamheten i 

Örebro fungerar som ett mellanlager för två kunder som är Volvo och Ford som delar på 

lagerutrymmet men är två olika enheter med respektive processer. Dessa kunder förlägger 

uppdrag hos DHL Supply Chain i Örebro för en bestämd betalning av tjänsten. Kunderna som 

ligger runt om Sverige beställer färdiga varor vid behov och får det distribuerat av DHL 

Supply Chain. Inriktningen i rapporten kommer att vara på Volvos lageravdelning och 

innehåller en studie av deras processer från inleverans av produkter, till utleverans. Syftet är 

att effektivisera verksamhetens processer i Volvos avdelning för att minska antal 

reklamationer som i dagsläget är för hög, vilket i sin tur kommer att minska kostnader samt 

höja leveranssäkerheten. Målet är att möjligtvis komma med förbättringsförslag som 

förbättrar flödet i Volvos avdelning.  

 

Nyckelord: Reklamationer, Leveranssäkerhet, Processförbättring, Processeffektivisering 
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Abstract 

This thesis project will be done in DHL Supply Chain in Örebro. The business in Örebro 

serve as an interim storage for two customers, Volvo and Ford, which share the warehouse but 

are two different units with respective processes. These customers place orders at DHL 

Supply Chain in Örebro for a fixed payment of the service. Customers located around Sweden 

order finished goods as needed and get it distributed by DHL Supply Chain. The focus of the 

report will be on Volvo's department in the store and will include a study of their processes 

from inbound delivery of products to the warehouse, to outbound delivery for costumers. The 

purpose is to enhance the efficiency of the business in Volvo's department to reduce the 

number of reclaims that is currently higher than intended, which in turn will reduce costs and 

increase delivery assurance. The goal is to possibly come up with improvement suggestions 

that improve the flow in Volvo department. 

Key words: Reclaims, Delivery assurance, Process improvement, Process efficiency 
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Förord 

Ett stort tack går ut till företaget DHL Supply Chain i Örebro och handledaren där, David 

Stoltz. Detta var ett väldigt lärorikt moment i utbildningen, där studenterna fick gå ut och 
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arbetslivet. Ett stort tack går även ut till all personal i lagret som bemötte mig på ett trevligt 

sätt och fick mig att känna mig välkomnad. Stort tack går även ut till: 

Gunnar Byrstedt, Handledare i universitet som hjälpte mig att få en klarare bild på hur 

rapporten ska se ut och var alltid tillgänglig för vidare hjälp vid behov. 

IT-Chefen Peter Stoltz som gav mig tillgång till all tillgängliga data för Volvo avdelningen. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer läsaren att få en introduktion till företaget, dess historik och även en 

presentation om projektets mål och syfte. 

1.1 Företaget 

Transportbolaget DHL grundades år 1969 av Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn. 

Namnet DHL kommer från bokstäverna i början av deras efternamn. DHL:s marknad i norden 

är deras tredje största i verksamheten inom Europa. Den årliga omsättningen ligger på ungefär 

16 miljarder kronor. [1] 

DHL erbjuder expressleveranser internationellt med t.ex. båt, flyg, bil och järnväg. De 

befinner sig i över 220 länder runt om i världen. Detta medför att de är det mest 

internationella företaget globalt och erbjuder även lösningar för logistikbehov. DHL är en av 

de världsledande verksamhet inom logistik- och postkoncern med namnet Deutsche Post DHL 

och innefattar DHL Parcel, DHL Express, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding och 

DHL Supply Chain. [2] 

DHL Supply Chain agerar som ett mellanlager för kunder som förlägger deras uppdrag hos de 

för ett bestämt pris. Detta medför att DHL Supply Chain i Örebro även fungerar som en 

distributionskanal för deras kunder runt om Sverige som vid behov beställer färdiga varor och 

få det levererat. I dagsläget så har DHL Supply Chain i Örebro flera kunder som t.ex. Volvo 

och Ford. Dessa två kunder delar på ett utrymme men är två separata enheter med olika 

processer. 

1.2 Projektet 

Detta projekt kommer att göras på Volvos avdelning i lagret och kommer handla om 

verksamhetens process från det att en order läggs till utleverans. Syftet är att effektivisera 

processen och därmed sänka antal reklamationer vilket i sin tur kommer att minska kostnader 

och höja leveranssäkerheten. Målet med projektet är att eventuellt komma med 

förbättringsförslag som förbättrar flödet i verksamheten inom Volvos avdelning. Detta 

kommer att göras genom att utförligt studera hur deras processer ser ut från och med att en 

order läggs tills leveransen äger rum. 

Fråga som ska avhandlas: 

I dagsläget så har Volvosidan av lagret högre reklamationer än vad som som har satts som mål 

i verksamheten, vilket medför en högre reklamationskostnad för företaget. Detta kan bero på 

att arbetare plockar fel varor/artiklar och därmed skickas det antingen fel varor, för lite varor 

eller för mycket varor till den slutgiltiga kunden.  

Hur kan processen effektiviseras för att minska antalet reklamationer? 

Att avhandla denna fråga kommer leda till identifiering av olika slags slöseri eller 

ineffektiviteter i processen som leder till att dessa misstag sker genom att kartlägga processen 

från och med att en order placeras till att leveransen sker. Därefter eliminera eller minska 

dessa ineffektiviter vilket kommer ha till följd att antal reklamationer minskas och processens 
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effektivitet ökar. En undersökning på reklamationsprocessen kommer även att ske för att se 

om det finns någon standard för hur reklamation hanteras i verksamheten. Om det inte finns 

någon kommer även ett standardiseringsförslag för reklamationsprocessen göras. Projektet 

kommer även att innehålla en investeringskalkyl samt en nulägesanalys. 

Vad är orsaken till att dessa problem händer? 

En nulägesanalys kommer att utföras som detaljerat går genom alla processer från inleverans, 

uppackning, sortering, plock, och utleverans. Nulägesanalysen kommer även att innehålla ett 

Paretodiagram som kommer att visa vad de största problemen är. Att studera denna 

nulägesanalys kommer leda till identifiering av vad som kan orsaka felen som händer. 

Orsaken till dessa problem kan även identifieras genom intervjuer och diskussioner med 

personalen som jobbar närmast områden där problemen uppstår.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer att ge läsaren en blick in i företaget och problemen i den. Teorierna 

som kommer att användas i rapporten introduceras även i detta kapitel.  

2.1 Problemet & Avgränsning 

Det företaget har problem med i nuläget är att det sker fel i order som beställs av DHL:s kund 

som i detta fall är Volvo. Arbetarna plockar antingen fel typ av artikel eller fel antal. Detta 

medför att företagets lönsamhet minskar p.g.a. onödiga reklamationskostnader. 

Detta påverkar den hållbara utvecklingen i företaget på ett negativt sätt från både ett 

ekonomisk- och miljöperspektiv. För att uppnå en bra ekonomisk hållbarhet så behöver 

företag alltid sträva efter att minska de slöseri, ineffektivitet, om arbete eftersom sådana 

problem medför extra kostnader som minskar lönsamheten för verksamheten som en helhet. 

Detta påverkar även hållbarheten från ett miljöperspektiv eftersom det medför att 

reklamationer behöver ersättas på så sätt att orderna behöver levereras behöver levereras om 

på nytt till kunden. Även leverans från kunden tillbaka till företaget med de produkter som 

reklameras skadar miljön. 

Mognadsgraden för detta projekt ligger på en nivå som tillhör modifieringen av en befintlig 

process där detaljerade analyser kommer att utföras för att identifiera orsaken till problemet 

och sedan kommer förbättringsförslag att läggas fram till företaget för att minska deras 

reklamationer som i dagsläget ligger över gränsen som är satt som ett mål.  

Frågorna som kommer att besvaras i detta arbete är hur antal reklamationer kan minskas för 

att bemöta kraven som företaget har satt samt identifiera rotorsaken till dessa problem. En 

undersökning kommer att göras som kommer att leda till en eller flera olika teorier om vad 

som ger upphov till dessa problem. Det som ska undersökas är processerna i Volvos avdelning 

från det att DHL får en order tills att leveransen sker. Projektet avgränsas till Volvos avdelning 

i lagret och kommer inte att innefatta processer som transport etc.  

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

För att få reda på hur företaget har handskats med detta problem i tidigare skede så 

intervjuades företagets Operations Manager David Stoltz. 

Det företaget har gjort tidigare för att lösa detta problem är att de har infört små ändringar. Ett 

exempel är att de har ändrat rutiner på hur plockningen av de olika artiklarna sker samt att 

färgkodning har förts in i orderpappret för att ge en klarare bild på antal artiklar som ska 

plockas och vilken typ av artikel som ska plockas. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Företag har gjort på olika sätt för att förbättra situationen för sina anställda när de plockar. 

Men med tanke på hur olika företag sköts så kan olika metoder vara mer lämpliga för vissa än 

andra.  

Många företag använder sig av Warehouse Management System, vilket är en programvara 

som används för att hantera en lagerverksamhet genom kontroll och administration av vilka 
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varor som plockas från och med det att varorna kommer in i lagret tills det att de levereras. 

Dessa system varierar i komplexitet beroende på hur stora respektive små verksamheten är. 

Även om dessa system kan vara kostsamma att implementera så kompenseras detta med 

fördelarna som tillkommer när de används. Användningen av WMS system hjälper 

organisationer att minska antal fel inom plockning, arbetskostnader och förbättrar 

kundservicen. [3] 

Vissa företag använder sig av olika tekniska verktyg för att förbättra plockningen. Ett exempel 

på detta är smarta glasögon som delas ut till plockare i verksamheten och håller koll på den 

aktuella orden för plockaren, visar platsen på artiklarna samt antalet som ska plockas. Dessa 

kan även kopplas till verksamhetens Warehouse managementsystem(WMS) för att uppdatera 

lagersaldon. Smarta glasögonen är en relativt ny teknik, vilket medför en viss osäkerhet på 

tekniken även om de teoretiskt ökar produktiviteten. [4] 

 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Detta exjobb berör olika delar av maskinteknik. Kunskapen som behövs för att utföra detta 

projekt kommer från tidigare kurser som har lästs inom olika områden som har med 

produktutveckling, kvalitetsutveckling, processförbättring att göra. 

 

2.5 Teori 

För att underlätta läsningen av rapporten så förklaras vissa termer eller verktyg som ska 

användas under rapportens gång i denna rubrik. 

2.5.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalys är en ingående analys på hur flödet i verksamheten fungerar just nu. 

Nulägesanalyser genomförs för att få en tydlig bild på hur läget ser ut i dagsläget gällande 

konkurrens, omvärlden samt hur det ser ut i den egna verksamheten och vart företaget 

kommer att befinna sig i framtiden. Nulägesanalysen används även som en grund för att hitta 

förbättringsmöjligheter och en djupare förståelse för hur flödet fungerar i verksamheten, för 

att enklare hitta orsaker som tillför brister i flödet. Det kan även användas för att upptäcka 

styrkorna och svagheterna i företaget. Nulägesanalysen kan användas som en grund för att 

sätta upp mål som ska uppnås. Nulägesanalys kan bestå av olika verktyg som t.ex. diagram, 

intervjuer och även tabeller som påvisar hur det går för verksamheten i helhet i dagsläget. [5] 

2.5.2 Paretodiagram 

Paretodiagram namngavs efter den italienska nationalekonomen Vilfredo Pareto. Den kan 

hjälpa en verksamhet att avgöra i vilken ordning olika typer av problem ska angripas. Ett 

Paretodiagram visar vilka olika typer av fel som sker samt hur många enheter som har varje 

typ av fel. Figur 1 visar sammanställda data av olika typer av avvikelser och illustrerar det i 

ett Paretodiagram. I detta exempel visas det på den vänstra axeln totala antalet avvikelser, och 

på den högra visas det andelen av fel i procent. Staplarna placeras på så sätt att de med störst 

inverkan är längst till vänster och sedan avtar inverkan till höger.  
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Figur 1. Illustration på en Paretodiagram. (Egen diagram) 

Genom att studera en Paretodiagram ses det tydligt vilket problem som ska prioriteras 

antingen med tanke på kostnaden varje fel ger upphov till eller andelen av totala antal fel 

varje problem har. Detta hjälper verksamheten väldigt mycket då det visas vart tid/resurser 

ska användas och fokusera på det mest kostsamma problemet, sedan bestämma vilka metoder 

som nyttjas för att åtgärda det. [6] 

2.5.3 5 Varför 

Detta är en metod som används för att identifiera rotorsaker till problem som används ofta i 

kvalitetsteknik. Den kan användas för sig eller tillsammans med andra metoder för att hitta 

rotorsaken till ett problem. Detta görs genom att fem gånger fråga varför ett specifikt problem 

har uppstått. Sedan fortsätter arbetet genom att eliminera eller försöka hindra att detta 

problem uppstår igen. [6] Ett exempel på detta kan se ut som följande:  

1. Varför finns det inget färdigt kaffe? 

Svar: för att ingen satte på kaffemaskinen 

2. Varför har ingen satt på kaffet? 

Svar: För att pulvret till kaffet var slut 

3. Varför är pulvret slut? 

Svar: Personalen vet inte hur de ska beställa 

4. Varför har kaffebeställningar ingen rutin? 

Svar: Ingen har ansvar för kaffebeställningar 

5. Varför har ingen ansvaret om kaffebeställningar? 
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…. 

Här kan man se att rotorsaken till detta problem är att ingen har ansvaret för beställningar. För 

att eliminera detta problem kan ansvaret för dessa beställningar utdelas till en av personalen. 

2.5.4 Ishikawa 

Ishikawadiagram eller även känt som fiskbensdiagram är en metod som används för att 

identifiera, illustrera och sortera på ett strukturerat sätt kartlägga vad orsaken kan vara till ett 

problem. Denna metod uppfanns 1960 i Japan av Kaoru Ishikawa. Diagrammet har 

en ”ryggrad” som sträcker sig från en ände till ett annat, där problemet skrivs. Sedan finns 

det ”ben” som går ut från ”ryggraden” som består av tänkbara orsakerna till detta problem. 

Vidare finns det även små ”ben” som går ut från dessa tänkbara orsakerna och ger mer 

detaljerad information om dessa orsakerna. Figur 2 illustrerar hur en sådan fiskbensdiagram 

kan se ut.  

 

 

Figur 2. Fiskbensdiagram med problemet och dess tänkbara orsaker. (Egen diagram) 

 

För att göra en fiskbensdiagram inleds utförandet genom att tydligt definiera problemet. 

Därefter ritas det en central pil med problemet i ena änden. Nästa steg är att komma på så 

många orsaker till detta problem som möjligt genom t.ex. brainstorming, sedan sorteras detta 

och skrivs på ”benen” som går ut från ”ryggraden”. När tillräckligt med orsaker har 

identifierats, undersöks de för att få detaljerad information om dessa orsaker och går vidare 

med att se vart det finns förbättringsmöjligheter och försöka eliminera problemet. [6]  

Tänkbara orsaker Tänkbara orsaker Tänkbara orsaker 

Tänkbara orsaker Tänkbara orsaker 

Problemet 

information information information 

information 

information 
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2.5.5 7 + 1 Slöserier 

Slöserier inom verksamheter kan anses som icke värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter 

skapar inget värde för kund eller för verksamheten. Dock är detta något som de flesta företag 

försöker eliminera. Dessa slöserier delas in till 8 stycken kategorier: 

• Överproduktion: När en verksamhet övertillverkar produkter eller tillverkar 

produkter tidigare än vad de behövs. Detta kan vara den värsta typen av slöseri 

eftersom det skapar ännu fler slöseri som t.ex. lager. 

• Lager: Att investera i t.ex. färdiga produkter, råmaterial bara för att samla på sig det 

är ett slöseri. 

• Transport: Slöseriet i denna punkt avser onödiga förflyttningar. 

• Rörelse: Denna punkt avser delar i en produktionsprocess som är rörliga. Detta kan 

vara allt ifrån, kugghjul till olika moment som personal får utföra. Om detta minskas 

kan slitage på olika material minska och till och med personal skada som t.ex. 

musarm. 

• Överarbete: Att göra extra arbete som inte krävs eller betalas för av kuden. 

• Väntan: Artiklar eller gods som inte kan levereras ut eller processas är ett värde som 

inte nyttjas. 

• Omarbete: Att behöva göra om ett arbete som redan har gjorts eller reparera en defekt 

produkt skapar ej värde för kunden. 

• Oanvänd förmåga: När verksamheten inte använder sig av kreativiteten som 

medarbetarna har leder till förbättringsmöjligheter som missas. [5]  
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3 Metod 

Detta kapitel kommer att innehålla en redovisning av de metoder som användes i projektet 

och kan kopplas till de olika teorierna som nämndes i teorikapitlet. 

3.1 Nulägesanalys 

Denna nulägesanalys kommer att utförligt visa all aktivitet som görs från och med att det sker 

inleverans till utleverans samt en illustration på hur layouten ser ut i lagret. Det kommer även 

att visas hur plockrutinen är för de olika klasserna som är nämnda ovan i teoridelen eftersom 

var och en av klasserna har en egen rutin på hur de ska plockas och även hur personalen ska 

gå tillväga om någon artikel/vara saknas i plockplatsen. Figur 3 ger en övergripande bild på  

3.1.1 Inleveranser 

Figur 3 visar vad som ska göras från och med inleverans av ordinarie gods, returer samt 

Cross-docking tills det att de sorteras eller vidare till respektive zon för att köras ut. Denna 

figur tillhandahålles av DHL Supply Chain. 

 

Figur 3. Aktivitetskarta på vad som görs från och med inleverans tills placering i rätt zon. 
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I DSC (DHL Supply Chain) börjar dagen med att arbetarna tar hand om inleveranser som 

normalt burkar ske under natten, där de markerar dagens leveranser som kommer from CDC 

(Central Distribution Center) med REC(Recieved), vilket betyder att det godset har mottagits 

före kl.07.00, den leveransen innehåller refillorder som försörjer bufferthyllorna med material 

och även returer som ska godkännas och läggas in i bufferthyllorna. Det kommer även in gods 

från CDC som ska vidare till återförsäljare och skickas tills Cross-docking stationen där de 

separeras och sorteras beroende på om det är akut Cross-order eller förplanerad Cross-order 

och har olika sorteringsrutiner där akuta alltid plockas först. 

 Sedan skrivs det ut en inleveranslista för inleveranskontroll i Web PULS som är databasen 

som används i verksamheten för att hålla koll på alla varor som kommer in och ut ur flödet, 

sedan prickas det av vilka kollin som har kommit in i leveranslistan. Om det är något kolli 

som inte har kommit in så kontaktas den ansvariga i CDC:n och det märks även i Web PULS 

som MIS(Missing). Om det motsatta händer, alltså att ett kolli har kommit men det står inte på 

fraktsedeln så görs det tillägg på fraktsedeln med:  

• Ordernummer 

• Kundnummer 

• Distrikt 

Sedan fortsätts det med att se om gods har kommit som inte ska till LDC (Local Distribution 

Center), vilket i det här fallet är DHL Supply Chain Örebro. Om detta sker så kontaktas 

återigen den ansvariga på CDC för instruktioner om hur de ska gå tillväga för att lösa 

problemet, kollin som har kommit fel läggs i GBG-området som är avgångs/ankomst zonen 

för leveranser. Sista steget är att kontrollera om det har skett en leverans på ett kolli som inte 

har fakturerats, vilket man kan se i Web PULS, då är lösningen att kontakta CDC direkt. 

Medan detta pågår kontrolleras även returgodsen som kommer från återförsäljare, om godsen 

avviker godkänns de inte och skickas tillbaka till återförsäljaren, men om de är i rätt skick så 

läggs de in i LDC. 

 

Efter kontrollen på leveransen från CDC och returgods, kommer nästa steg i processen som är 

inläggning i lager. Det som läggs in i lagret är Refillorder som är leveranser som kommer med 

material för påfyllning av bufferthyllorna. Även returgods som har blivit godkända läggs 

tillbaka in i rätt lagerplats.  

 

Först skrivs det ut inläggningslistor(1lista/kolli) i Web PULS som visar vilket område 

artiklarna ska läggas, sedan sorteras de efter vilket område de ska till och läggs i respektive 

korg beroende på område. Därefter används inläggslistan återigen för att: 

• Räkna antal artiklar som har kommit in 

• Se till att det antalet stämmer med listan och bockar av det 

• Skriver ner det verkliga antalet om det avviker 

• Ändra antalet till noll om någon artikel saknas 
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• Om en artikel har kommit in som inte står på listan så antecknas artikelnummer och 

antalet på listan. Sedan läggs den in i sin lager plats. 

• Stämmer av at lagerplatsen som står på etiketten är den samma som på listan. Om de 

är olika så gäller platsen som står på listan. 

• Om en artikel är skadad, läggs den på skadezonen och sedan märks den som skadad på 

inläggslistan. 

Efter avstämning med inläggslistan, läggs alla artiklar på rätt lagerplats. Om det har kommit 

nya artiklar, letas det upp tom lagerplats och läggs där. Detta görs med tanke på hur ofta 

artikeln kommer att plockas, hur känslig den är för skador samt ergonomin vid plock. Platsen 

för de nya artiklarna antecknas även på listan. När detta är klart så uppdateras lagersaldot 

genom att göra en slutrapportering i Web PULS. 
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3.1.2 Plock och leverans  

Figur 4 Illustrerar alla aktiviteter som plockpersonal kan gå igenom från förberedelse till 

packning & avslutning. Denna figur tillhandahålles av DHL Supply Chain.  

 

Figur 4. Plockrutinen & Packningsrutin för personal i Volvos avdelning i DHL Supply Chain 
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I DHL Supply Chain i Örebro så finns det olika typer av order. Det finns klass 1 order, vilket 

klassas som akutorder och prioriteras mest eftersom dessa order nämligen måste levereras 

tidigt på morgonen. Sedan finns det Klass 3 & 4 order som klassas som förplanerade order 

och prioriteras efter klass 1 order. Förplanerade order kan behöva levereras senare under 

dagen eller till och med dagen efter. Sedan kommer returer som ska tillbaka till CDC som 

görs antingen samtidigt som förplanerade order eller efter beroende på tyngden av arbete som 

behövs på förplanerade order.  

 

3.1.3 Plockprocess 

Innan plockprocessen påbörjar så måste personalen utföra några förberedande aktiviteter. I 

klass 1 börjar den utsedda personen med att välja kanal 100 i Web PULS som innehåller alla 

akuta order, kanal 400 för klass 4-order och kanal 300 för klass 3-order & farligt gods. 

Därefter väljer plockpersonalen i klass 1 order som ska matcha nästa avgångstid eftersom 

akutorder har speciella klockslag för utleveranser, till skillnad från klass 3 & 4 som inte 

behöver göra detta. Därefter fortsätter plockaren vidare med att göra en utskrift på de 

markerade ordern. Figur 5 ger en överblickssyn på hur en kanal i Web PULS kan se ut: 

 

 

Figur 5. Visar hur en kanal som innehåller order som kan väljas ser ut 

 

Utskriften kommer att generera fram en plocklista i form av etiketter, plockunderlag och 

plockrutter. När orderna är valda och utskrivna försvinner de från orderkön i Web PULS. 

Precis innan plockaren ska påbörja sin plockrunda ska rundan planeras, se vilka backar som 

behövs samt hur många, vilket i klass 1 ska vara röda backar och i klass 3 & 4 är det grå 

backar. Planeringen av rundan görs för att effektivisera plockrundan genom att minimera 

gångsträckorna. Plockaren ställer upp röda lådor beroende på antal order som ska plockas på 

vagn/truck. 
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 Sedan tar plockaren en markeringspenna och markerar alla orderrader som har ett antal som 

är större än 1 för att minimera risken att göra fel på plockantal. Figur 6: a) Visar hur 

orderrader kan se ut och hur de markeras om antalet är större än 1, b) Visar vagnar som 

backarna läggs på, c) Visar hur de röda backarna ser ut, d) Visar hur hyllorna med artiklar i ser 

ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. a) Visar hur orderrader 

ser ut samt hur de markeras då 

antalet är större än 1. 

a) b) 

Figur 6. b) Vagnarna som backarna läggs 

på. 

c) 

Figur 6. c) De röda & grå 

backarna som används i DHL 

Supply Chain. 

d) 

Figur 6. d) Hyllorna som innehåller 

artiklarna. 
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Därefter börjar plockaren med att gå till den angivna zonen och säkerställer att de är på rätt 

plats. Plockaren lägger artiklarna direkt i röda eller grå backarna och kontrollerar att 

artikelnumren på förpackningen stämmer överens med den på etiketten. Etiketten klistras på 

förpackningen av artikeln vid lager platsen. Om en etikett sitter klistrat på sedan tidigare, 

klistras den nya ovanpå gamla. Om en artikel saknas på lager platsen, kontrolleras saldot och 

ser om det är ett ankomstsaldo. Artiklar som levereras direkt till LDC får ett ankomstsaldo, 

alltså finns de i totala saldot för just den artikeln, men har ännu inte lagts in i den korrekta 

lager platsen. När dessa artiklar läggs in i på lager platsen ingår det i den artikelns lagersaldo. 

En artikel som står med i plocklistan men är inte tillgänglig i lagerplats kan alltså bero på att 

den har ett ankomstsaldo, men har fortfarande lagts in i lagersaldot. Om denna artikel har ett 

ankomstsaldo, kontaktas i det fallet personalen som packar upp och det läggs in en refillorder 

och returer från ÅF. Det kontrolleras även att den artikeln finns på närliggande lagerplats. Om 

en artikel har en guletikett bryts förpackningen och sedan plockas rätt antal. Däremot om en 

artikelns etikett är vit, bryts ej förpackningen. Om artikeln som ska plockas är torkblad eller 

lister, placeras dessa i kartonger för att minimera risken skador på artiklarna. När detta är 

klart, antecknas avvikelser på packningsunderlaget och alla order återrapporteras på datorn. 

Det ska även utföras en kontroll på totala antalet artiklar för varje order, där plockaren räknar 

antalet artiklar som har plockats för en viss order och ser till att det stämmer med 

plockunderlaget (T.ex. order 2 ska ha 5st artiklar). Sedan ser plockaren till att alla order är 

försedda med godsflaggor & följesedlar, dessa läggs i första kollit för en order. Vidare sorteras 

alla order i vagnar enligt kundens begär och placeras på RFS-Området (Ready for shipment). 

För akuta order ställs alla vagnar med RFS-datum just den dagen i godsmottagningen.  

 

Bilaga A, B, C visar hur plockprocesserna ser ut för de olika klasserna stegvis från och med 

att personalen börja förbereda till avslut och sortering. Det framgår även säkerhetsregler, 

skyddskläder som behövs, nödvändig utrustning som krävs för att utföra uppgiften, samt 

vårdnivån som plockpersonalen ska ha vid olika steg. 

 

3.1.4 Layout & Zoner  

Layouten för Volvos avdelning i DHL Supply chain i Örebro presenteras i Figur 7, där man 

ser vart de olika plockzonerna är placerade samt hur plockpersonal rutten kan se ut, samt hur 

långt personal kan behöva sträcka sig för att plocka i dessa zoner. 
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Figur 7. Layout på Volvos avdelning i DHL Supply Chain i Örebro 

 

De röda pilarna visar rutten som plockpersonalen kan gå genom beroende på vilken zon de 

har blivit tilldelade att plocka i. Vissa av zonerna plockas samtidigt, ett exempel kan vara zon 

10 & 11, där plockpersonalen tar med sig en vagn och går genom zon 10 enligt den röda pilen 

och plockar artiklar från hyllor som är placerade till vänster och höger om den röda pilen. 

Därefter går de vidare genom zon 11 och plockar lite större artiklar som också är placerade till 

vänster och höger om pilen. Några av zonerna plockas även med hjälp av truckar som har 

varningsljus på både fram och baksida, detta görs emedan att artiklarna är antingen för högt 

uppe eller är av större slag. Emballagen är placerade där EMB och precis under det är det en 

Inbound zon, där alla inleveranser kommer in. Sedan sker packningen av order i platsen som 

är markerad som Packyta och skickas sedan vidare till Outbound zonen där alla order som ska 

utlevereras står placerade.  

 

3.1.5 Personal intervjuer  

Det utfördes intervjuer med plockpersonalen för att få deras synpunkter på hur bra 

arbetsrutinerna fungerar i dagsläget, vad orsaken kan vara till att det blir fel ibland i ordern 

och vad som kan förbättras för att minska dessa misstag.  

Alla arbetarna som intervjuades tyckte att arbetsrutinerna är lätta att följa och att alla jobbar 

på ett standardiserat sätt. Däremot kan arbetet bli väldigt stressigt när akutorder kommer 

eftersom ingen information om hur många order som kan komma samt att det varierar 

dagligen, detta medför att ibland är det inte tillräckligt många personal som blir placerade i 



 

Qassim Obeid  21 (32) 

Klass 1(Akuta order) och då behöver de kalla in fler plockpersonal för att hjälpa till. En till 

faktor som skapar stress eftersom Klass 1 order har specifika tider för utleverans tidigt på 

morgonen, då måste plockpersonalen bli klara med alla order innan den utsatta tiden. Det 

höga trycket på Klass 1 kan även resultera i att personalen kan plocka fel typ av artikel eller 

fel antal artiklar. Det uttryckets även att plockfel kan bero på att artiklarna ligger väldigt nära 

varandra i hyllorna som är i zon 10, eller att artiklarna läggs på fel plockplats, vilket kan ske 

om personalen som fyller på dessa är nya.  

 

En av arbetarna som intervjuades tyckte att det kan bli stressigt med tanke på att det inte finns 

tillräckligt med backar och vagnar p.g.a. att vagnar och backar som åker till kunder inte 

kommer tillbaka ibland och då medför det att plockpersonal inte har tillräckligt med vagnar/ 

backar. Samma person tyckte att arbetet skulle bli mindre stressigt om det köps in 

lagerautomater eller paternoster. Arbetaren tillfrågades om hen får hänvisas till i rapporten 

men tackade nej till det. 

 

3.1.6 5 varför 

Det gjordes även en rotorsaks analys för att försöka identifiera vad orsaken är till att misstag 

sker i lagret. Detta genom att fråga en av plockpersonalen varför misstag sker på liknande sätt 

som visades i teoridelen.  

1. Varför tror du att misstag sker i plockningen? 

Svar: För att plockaren kanske inte är fokuserad på plockningen. 

2. Varför är personalen inte fokuserade? 

Svar: För att de är stressade. 

3. Varför är de stressade? 

Svar: Jag vet inte, kan bero på något som händer utanför jobbet t.ex. hemma. 

3.1.7 Ishikawa 

Från de olika intervjuerna och diskussionerna med plockpersonal samlades information in och 

en fiskbensdiagram sammanställdes i figur 8 för att få en helhetsbild om vilka orsaker som 

kan ge upphov till de olika problemen.  
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3.1.8 Reklamationsdata 

DHL Supply Chain har tillgång till detaljerad reklamationsdata som kommer att redogöras i 

denna rubrik. Tabellerna kommer att studeras och all information och data som kommer att 

redogöras har med plockaktiviteterna att göra, allt annat data som inte rör detta område 

kommer att sållas bort. Data som är samlad sträcker sig från och med januari 2017 till januari 

2018. Reklamationsdata kommer att involvera tre stycken reklamationsfel, Skadad artikel, fel 

antal levererat, och fel artikel levererat. Dessa tre valdes ut med tanke på att 

reklamationsantalen består för det mesta av dessa tre fel. Detta medför att en förbättring i 

dessa tre kategorier kommer att gynna företaget mest. Tabellerna kommer att innehålla hur 

många gånger dessa fel förekommer, andelen reklamationsfel som utgörs från varje kategori 

av det totala reklamationsantalet och även andelen det utgörs av de totalt levererade 

artiklarna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Fiskbensdiagram på de olika orsakerna för problemen som uppstår. 
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Tabell 1: Presenterar data av skadade artiklar, från jan 2017 till jan 2018. (Egen Tabell) 

 

 

 

 

Tabell 1 visar att antal skador på artiklar började relativt lågt i januari-februari 2017 sedan 

ökades antalet. Antalet skador på artiklar mer än tre dubblades i Maj 2017 och minskades 

månaderna efter men var fortfarande dubbelt så mycket än januari även fast totala antalet 

levererade artiklar i juli minskades med ungefär tjugotusen. Antalet såg en förbättring i 

augusti men ökade igen i september, men då hade totala antalet ökat ännu en gång. Efter 

september minskades antalet till sex, men ökade till 12 i januari 2018 med mindre totalt  

levererat. 

 

Tabell 2: Presenterar data av fel artikel levererad, från jan 2017 till jan 2018. (Egen Tabell) 

 

 

 

 

Tabellen visar inga speciella trender. Däremot sågs en markant förbättring från januari 2017 

till februari 2017 vilket ökade senare och nästan alltid hållit sig över tio antal fel.  
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Tabell 3: Presenterar data av fel antal levererat från jan 2017 till jan 2018. (Egen Tabell) 

 

 

 

 

 

Jämfört med de andra tabell 1 och tabell 2, är antalet fel högre vid många av månaderna, t.ex. 

i juni där antalet var uppe i 34 vilket är större än de andra två feltyperna summerade. 

3.1.9 Paretodiagram 

Antalen fel som presenterades i avsnitt 3.1.7 användes för att sammanställa en Paretodiagram 

som visas i figur 9.  

 

Figur 9. Paretodiagram för de olika reklamationsfelen. 
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I Paretodiagramet i figur 9 visas hur stor andel varje feltyp har av den totala summan av fel. 

Det problemet som hade störst andel är fel antal artiklar som levereras till kund med ca 43% 

av de totala felen. Om ett problem ska prioriteras och lösas först, är det problemet med 

leverans av fel antal artiklar eftersom det skulle gynna företaget mest med tanke på att den 

förekommer mer frekvent än de andra problemen. Därefter kommer fel artikel problemet och 

sist kommer skador på artikel. 

 

Paretodiagramet som sammanställdes har totala antalet fel på vänstra axeln och inte 

kostnader. Den gjordes så av den orsaken att Volvos avdelning i företaget har ingen data 

angående deras reklamationskostnader. Anledning till detta är att företaget har en viss 

marginal där de får göra fel utan att de får böta/betala för felen som görs. När antalen fel 

överstiger marginalen får de betala. När Peter Stoltz som är Datachef/-ansvarig frågades om 

dessa kostnader uttryckte han att de har ingen tillgängliga data om dessa kostnader eftersom 

Volvos avdelning nästan aldrig ligger över den marginalen.  

3.1.10 Felkällor 

I projektet anses att de olika metoderna som används har olika felkällor. Personalen som 

intervjuades hade många olika åsikter och olika upplevelser om processerna i Volvos 

avdelning. Detta kan leda till lite osäkerheter eftersom viss personal inte har samma åsikter 

som andra eller till och med säger emot det en annan personal säger.  

Reklamationsdatan som tillhandahålles av företaget kan ha osäkerheter i eftersom vissa fel 

ibland inte dokumenteras. Detta betyder att reklamationsdatan inte är 100% säker. Sedan 

saknas även reklamationsdata gällande kostnader i Volvos avdelning. Detta medför att 

prioriteringsförslaget är bara baserat på andelen varje feltyp har av den totala fel antalet. Detta 

medför en viss osäkerhet eftersom kostnaden för t.ex. fel artikel levererat kan vara högre än 

fel antal levererat. Vilket betyder att den totalkostnaden för antalet fel artiklar levererade kan 

vara högre än fel antal levererat även om totala felet antal levererade är högre.   

Reklamationsdata gällande kostnader skulle ge en klarare bild på vilket problem som borde 

prioriteras eftersom det ger information om vad varje feltyp kostar företaget vilket sedan kan 

multipliceras med antalet för varje feltyp och se vilket problem som har högst totalkostnad för 

verksamheten. 
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4 Resultat 

Denna del i rapporten kommer att redovisa alla resultat som har framkommit från att studera 

nulägeanalysens olika delar. Det upptäcktes ett fler antal fel från nulägesanalysen, de tre 

största problemen som framkom var: 

• Skador på varor 

• Fel artikel levererat 

• Fel antal artiklar levererade 

Från Paretodiagramet som presenterades i 3.1.9 ses det tydligt att problemet med leverans av 

fel antal artiklar utgör den största delen av de totalafelen, därefter kommer leverans av fel 

artikel och sist leverans av skadade artiklar. Detta resultat visar att problemet som bör 

prioriteras är problemet med den största andelen av totala antalet fel, vilket i detta fall är fel 

antal artikel, därefter kommer leverans av fel artikel och sist är skador på artikel. Att lösa 

dessa problem i den ordningen kommer att gynna företaget mest. 

Från intervjuer med personal framkom det olika anledningar till orsaken av dessa problem, 

som presenteras i Fiskbensdiagramet i figur 8. Personalen uttryckte att det största faktorn som 

gör att dessa problem sker är stress. Stressen påverkar arbetarna på så sätt att de tappar fokus 

som leder till att plockaren tar antingen fel artikel, fel antal och kontrollerar ej om artikel är 

skadad eller hel. Det framkom även att ny personal som jobbar med påfyllning av artiklar i 

hyllorna kan antingen av misstag lägga tillbaka lådan med påfyllda artiklar på fel plats eller 

fylla på hyllor utan låda med fel artikel. Detta medför att plockare som inte dubbelkollar om 

det är rätt artikel i samband med plockningen tar fel artikel. Plockare kan även ta fel typ av 

artikel på grund av att artiklarna ligger väldigt tätt inpå varandra i hyllorna som syns på figur 

6, d).  

I verksamheter där människor jobbar kommer det alltid att förekomma misstag med tanke på 

den mänskliga faktorn, speciellt i verksamheter med komplexa processer. Genom 

rotorsaksanalysen som utfördes i metod delen påvisades att den mänskliga faktorn spelar en 

roll i detta. Eftersom människor kan ha problem utanför jobbet som gör att de tappar fokus 

vilket medför att plockfel kan förekomma. Fel antal artiklar och fel artikel problemen kan 

lösas genom digitalisering av orderprocessens plock-aktiviteter med syftet att göra det svårt 

att plocka fel typ av artikel eller fel antal artiklar. Genom att införa artikelscanning i 

plockprocessen blir det svårare för plockpersonal att göra fel och därmed antingen eliminerar 

dessa fel eller minskar de. Detta kan även medföra förbättringar i andra processer, ett exempel 

kan vara att det visas i scannern när artiklar börjar att ta slut och lagersaldot kan även 

uppdateras varje gång en plockare tar en viss artikel. Detta medför att refill-personalen kan se 

direkt vilka artiklar som behöver påfyllning. Däremot är detta en investering som måste 

analyseras och se om det är lönsamt att utföra.  

 

Från nulägesanalysen framkom det även att vissa av personalen tycker att stressen ökar 

eftersom det inte finns tillräckligt med vagnar och backar i Volvos avdelning. Dessa vagnar 

och backar packas och skickas till kunden som i sin tur ska skicka tillbaka de till DHL Supply 
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Chain, men ibland händer inte detta. När vagnarna och backarna inte kommer tillbaka medför 

det att ibland så finns det inte tillräckligt att arbeta med och måste vänta på att företaget köper 

in nya. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

5.1.1 Ishikawa & 5-Varför 

Resultaten som samlades in från dessa rotorsaksanalyser anses som trovärdiga eftersom 

informationen som samlades in för att komma fram till dessa resultat införskaffades från 

personal som dessa problem berör. Personalen som arbetar där problemen uppstår anses vara 

de som vet mest om just de processerna och vet med stor sannolikhet vad som orsakar dessa 

problem.  

Dessa rotorsaksanalyser är inte verktyg för att lösa ett problem. Däremot används de för att 

identifiera orsaken till dessa problem är för att sedan försöka implementera lösningar som 

eliminerar dessa problem.  

5.1.2 Paretodiagram 

Resultatet från Paretodiagramet anses vara trovärdig eftersom den sammanställdes från 

reklamationsdata som blev tillhandahållen av själva företaget. Detta verktyg används inte för 

att lösa ett problem utan att presentera en sammanställning av tillgängliga reklamationsdata 

som vägleder verksamheten till vilket problem som bör prioriteras och lösas först. Däremot 

hade resultaten från diagrammet varit säkrare om reklamationskostnader hade varit 

tillgängliga. 

 

5.2 Fortsatt arbete 

I detta avsnitt kommer det att föreslås förbättringsförslag som företaget borde göra för att 

lösa problemen som sker som t.ex. investeringar eller med hjälp av olika teorier för 

förbättrings av processer/flöden och även övriga förbättringsförslag. Dessa teorier är i 

fortsatt arbete eftersom jag inte hann testa dessa i verksamheten. 

5.2.1 Investeringar 

Om verksamheten är verkligen inställd på att eliminera eller minska fel artikel, och fel antal 

problemen, borde de gå vidare med att se om det är lönsamt att investera i streckkodsläsare. 

Att investera i streckkodsläsare kommer att gynna företaget enormt eftersom två av deras 

största problem kan lösas genom att införskaffa det. Det kommer vara väldigt svårt för 

plockare att göra fel om varje artikel som plockas måste scannas. Detta medför att plockaren 

kommer se om det är rätt artikel som plockas och om det är rätt antal.  

Denna investering kommer även att göra det lättare för refill-personalen att se vilka artiklar 

som behöver fyllas på eftersom lagersaldot uppdateras varje gång en artikel plockas. Då kan 

personal direkt gå och fylla på artiklar där det behövs och inte behöva vänta på att 

plockpersonalen gör en refillorder på dessa artiklar.  
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5.2.2 Användning av teorier 

Detta avsnitt kommer att behandla vilka teorier för förbättring av processer som ska 

användas för att förbättra deras processer och minska antal fel som sker. 

5.2.2.1 5-Varför  

5 varför som förklarades i teoridelen kan användas för att se vad orsaken är till att plockare 

ibland tar fel artikel, fel typ av artikel och varför de inte kontrollerar att artiklarna är i gott 

skick. Genom detta kan man med hjälp av arbetarna identifiera en eller flera orsaker, sedan 

försöka lösa dessa problem för att förbättra plockprocessen och öka leveranssäkerheten i 

verksamheten. Även fast denna redan har använts i rapporten rekommenderas det att fortsätta 

användningen av denna för att eventuellt identifiera flera orsaker till problemen. 

5.2.2.2 Ishikawa 

Här föreslås det att företaget använder sig av Ishikawa som togs upp i teoridelen. Genom att 

välja t.ex. det största problemet som i detta fall är fel antal artiklar och med hjälp av de som 

problemet berör kommer fram till olika tänkbara orsaker till detta problem. Därefter försöka 

eliminera dessa problem som upptäcks för att förbättra processen genom att öka 

leveranssäkerheten till kunder och minska reklamationskostandena.  

5.2.2.3 7 + 1 Slöserier 

 Genom att se över de 7 kategorierna som togs upp i teoridelen kan verksamheten hitta olika 

slöseier. I dagsläget så händer det att verksamheten får göra flera transporter, omarbete och 

väntan. Transporterna beror på att verksamheten får reklamationer av olika slag som gör att 

arbetare måste utföra omarbete på en order som redan behandlats en gång och gjorts på fel 

sätt. Sedan måste plockpersonal även vänta på att artiklar som har refill-order eller 

ankomstorder ska fyllas på för att göra klart ordern. Sedan kan väntan även uppstå om 

plockpersonal inte har tillräckligt med backar och vagnar och måste vänta på att utföra sitt 

arbete.  

5.2.2.4 Övriga 

5.2.2.4.1 Byte av plockpersonal i klass 1 

Jag har hört av plockpersonalen i DHL Supply Chain i Örebro att klass 1 order kan vara 

väldigt stressiga eftersom personalen inte vet hur många order som kommer att komma och 

att de måste plockas väldigt snabbt eftersom det finns en tid att passa. Detta gör att personalen 

som plockar klass 1 order blir väldigt stressade. Mitt tips är att rotera personalen som plockar 

klass 1 order. Med detta menar jag att personal som t.ex. plockar order som ska vara klart till 

klockan 7.30 byter plockzon med en annan grupp för att de ska kunna vila och inte behöver 

stressa genom nästa order. Detta kommer att öka personalens produktivitet och kan leda till en 

minskning av fel i plockprocessen.  

5.2.2.4.2 Bild på artikel 

Detta förbättringsförslag föreslår att en bild på artiklarna placeras i de olika plockzonen-

zonerna som plockpersonal kan kolla på och se om det är rätt typ av artikel de plockar. Denna 

bild kan sitta antingen till vänster eller till höger om artikelnumret. Detta kan minska fel 
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artikel problemet i plockprocessen och öka leveranssäkerheten. Figur 7 ger en illustration på 

hur bilden bredvid artikelnumret kan se ut, de röda pilarna visar hur det kan se ut. Bilden 

tillhandahålles av DHL Supply Chain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Visar hur bilderna på hyllorna kan se ut 

5.2.2.4.3 Extra kontroll 

Detta förbättringsförslag föreslår att plockpersonalen eller en person med specifikt ansvar kan 

få som uppgift att kontrollera att artiklarna som har plockas är i gott skick. Detta kommer 

göra att antal skadade artiklar som skickas till kunden minskar som i sin tur kommer minska 

reklamationskostnader. Det behöver inte vara en person som alltid står och väntar på att 

kontrollera artiklar, det kan vara plockpersonalen själva som utför detta efter de är klara med 

sin runda.  

5.2.2.4.4 Hantering av reklamationskostnader 

Detta förbäringsförslag föreslår att Volvos avdelning i lagret börjar samla in lite data på deras 

kostnader när det sker misstag. Även om avdelningen inte behöver böta eftersom de inte är 

över marginalen som är satt, så kräver dessa reklamationer omarbete. Detta leder till att 

personal som kunde ha gjort något som är värdeskapande istället får göra omarbetet på dessa 

reklamationer vilket är ett av slöserierna i 7 + 1. Detta betyder också att företaget måste betala 

denna arbetare för att utföra ett omarbete. Om företaget räknar på hur många arbetstimmar 

som går åt dagligen eller veckovis till att ta hand om reklamationer och sedan multiplicerar 

det med kostnaden för en arbetare/timme kan de se hur mycket pengar som går åt att göra 

något som anses vara ett slöseri.  
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6 Slutsatser 

 

Upplevda problem: 

1. För högt antal reklamationer än satt mål. 

2. Stress påverkar plockpersonalen, vilket leder till misstag i plockningen. 

Lösningar & förbättringsförslag: 

• Investera i streckkodsläsare: Detta kan lösa problemen som är fel antal & fel artikel 

problemen som sker i samband med plockningen. Lösningen kan även hjälpa refill-

personalen med att se vilka artiklar som behöver fyllas på eftersom lagersaldot 

uppdateras kontinuerligt. Sannolikhet att det löser dessa problem: 90% 

 

• Fortsatt användning av rotorsaksanalyser. Men användningen av dessa är inte till för 

att lösa problemen, utan att identifiera orsaker som gör att dessa problem uppstår. När 

orsakerna har identifierats kan företaget lösa de.    

 

• Försöka att rotera mellan klass 1 plockare och plockare på andra zoner för att minska 

stressen på personal och få de att vila lite, vilket kommer att öka produktiviteten och 

minska antalet fel som sker. Detta kommer inte lösa problemet helt eftersom 

mänskliga faktorn kommer alltid att spela roll i detta. Sannolikhet att det löser 

problemet: 30% 

 

• Bild på artiklarna i hyllor som illustreras i figur 9. Detta för att minska sannolikheten 

att plockpersonalen tar fel artikel. Sannolikheten att det löser problemet: 60% 

 

• Införa en extra kontroll för att se till att produkterna är i gott skick innan leverans till 

kund. Detta för att minska antalet skadade artiklar som skickas till kund. 

Sannolikheten att det löser problemet: 50% 
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Bilaga A: Volvo LDC Plockprocess för klass 1
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Volvo LDC Plock klass 1
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Target : 37 OL / hour

Orderlines
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High visibility Glove

X

CARE LEVEL REQUIRED

X X X N STANDARD

Safety 

footwear

Harness and 

Lifeline $ SPECIAL

VALID UNTIL L RIGOROUS

DOCUMENT NUMBER

Controls and barriers in

S= Safety

Q = Quality

P = Productivity

X

UNIT OF MEASURE 

(UOM)

REQUIRED EQUIPMENT & 

MATERIALS:/ Utrustning Plocklista, Plockvagn, backar, påsar, markeringspenna, vanlig penna, kniv, handskar

STANDARD 

PRODCUTIVITY RATE 

(SPR)

X X X X X

#
TYPE OF 

CARE

1

L

2

N

3

L
4

N

5

$

6

N

7

N

8

N

9

L

10

N

11

N

12

N

13

L

14

$

15

L
16

L

Kartong för Torkarblad 

och lister

Torkarblad & lister: placeras i Kartong

Se Bild!
Minimerar skador och 

emballage!

För att minimera gångsträckor!

Välj den minst trafikerade vägen tillbaka!

Tänk till på vad du behöver för emballage 

innan du påbörjar packning 

När etiketterna är slut så återvänder du 

till packområdet, fördela om artiklarna så 

dom får en optimal förpackning.

Känsliga artiklar kan behöva 

emballeras/skyddskartong

Kontroll:

Om artikeln i hyllan har en gul etikett skall 

förpackning brytas och rätt antal plockas. 

Om artikeln har en vit etikett skall förpacknig 

ej brytas!

Kontrollera ALLTID artikelnummer på 

artikel (ej märkning på plockplats) mot 

etikett! 

Och Dubbelkolla att du tar rätt antal och 

lägger artiklarna i rätt order/back

För att minimera 

plockfel!

Planera din runda, vilka backar behöver 

du? Och hur många?

Gå dit med din plockvagn. OBS! RÖDA BACKAR!

Minimera gångsträckor

Markera alla ordrerrader med penna 

som har Antal större än 1 (>1)

Minimera risk att göra plockfel på 

Antal

 IMPORTANT STEPS

TASK DESCRIPTION / Viktiga steg

KEY CONTROL POINT   

 (SHE, QUALITY, PRODUCTIVITY) 

Preventive and Contention Actions / Viktigt och kontroll

REASON WHY / Varför gör jag detta? PICTURE

Skriv ut ordrar som matchar nästa 

avgångstid enligt separat schema. Alla 

återförsäljare, per zon. Välj din akutella 

zon

Viktigt att skriva in Packar ID!

Viktigt att man väljer rätt tid! Akutordrar, viktigt att vi inte 

missar ordrar, och spårbarhet 

till vem som har plockat ordern

Gå med vagnen till område med 

tomlådor och lasta på det antal av varje 

sort som behövs på vagn. Alternativt 

skrymmevagn.

(Detta har du bestämt i steg 2)

Titta var 1a plockplats är och planera 

din gångväg för kortaste väg.

Minimera gångsträckor

Plock : Starta i angiven zon, men välj 

kortaste väg!

Plockprocess: Säkerställ att du är på rätt 

lokation, märk sedan artikel med 

plocketikett.

Meddela truckförare omedelbart om något 

behöver lyftas ner från buffert!

Små lösa artiklar läggs i påse som 

sedan märks med plocketikett. 

Placera etiketten nära Volvos 

artikelnummer.

Vid lågt saldo på plockplats - kontakta 

Inleverans personal

OBS!

När man tar sista artikeln på plockplats 

(artiklar som har buffert)

Meddela Truckföraren!

När man tar sista i öppen förpackning, 

öppna en ny, och släng emballaget!

När du går in i en plockgång kolla så du 

får med dig alla kommande plock som ska 

göras i samma gång

I den mån det går att bära. Zon 20+ Använd 

tillbehör där det behövs, ex. stege!
Minimera onödig gångväg!

Gå sedan till en dator och 

återrapportera ordrar.

Sortera sedan ut flaggor.
Glöm inte att ange emballagekod!

Kontroll 2: Dubbelkolla så inte 

flaggan hamnar på fel låda!

Lätt hänt då det kan vara 

stressigt!

Gå sedan till en dator och 

återrapportera ordrar.

Sortera sedan ut flaggor.

Kontroll: dubbelkolla så rätt flagga 

hamnar på rätt order.

Förflytta sedan vagnarna till avsedd 

utlastningsyta. 

Sortera per återförsäljare, på förmiddags 

avgång.

EM sorteras per ÅF + dept.

Kontroll: Dubbelkolla totala antalet 

artiklar i varje order så samma antal 

finns. (Ex order 1 skall ha 4 st 

artiklar.) 

Layout för utlastningsplatser 

skall finnas på vagn.

Kontroll 3: Dubbelkolla så inte 

låda hamnar till fel återförsäljare

Lätt hänt då det kan vara 

stressigt!

Lagerförändringar
Om en artikel behöver flyttas, 

notera detta på gula tavlan

Dessa artiklar flyttas löpande av 

lagervård personal.

Special: 

Slang:vid mätning av slang så är en 

hyllsektion 1 meter
Mätning!
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Bilaga B: Volvo LDC Plockprocess för klass 3 

Volvo Örebro
Protector 

Headset
Helmet

Volvo LDC - Plock Klass 3

David Stoltz

01 8

2017-01-31 Eyeglasses Face shield 3

2019-01-31 5

LDC Örebro W1- 002

Target : 61 OL / hour

Orderlines

#
TYPE OF 

CARE

1

N

2

N

3

$
4

N

5

L
6

N

7

$

8

9

N

10

N

11

L

12

N

13

N

14

$

15

L

16

L
17

LKontroll 3: Dubbelkolla så inte 

låda hamnar till fel återförsäljare Minimera risk för felleverans!

När du går in i en plockgång kolla så du 

får med dig alla kommande plock som ska 

göras i samma gång

I den mån det går att bära. Zon 20+ Använd 

tillbehör där det behövs, ex. stege!

Minimera onödig gångväg!

Torkarblad & lister: placeras i Kartong

Se Bild!
Minimerar skador och 

emballage!

Kontroll 2: Dubbelkolla så inte 

flaggan hamnar på fel låda!
Minimera risk för felleverans!

Special: 

Slang:vid mätning av slang så är en 

hyllsektion 1 meter
Mätning!

Kontroll:

Om artikeln i hyllan har en gul etikett skall 

förpackning brytas och rätt antal plockas. 

Om artikeln har en vit etikett skall förpacknig 

ej brytas!

Kontrollera ALLTID artikelnummer på 

artikel (ej märkning på plockplats) mot 

etikett! 

Och Dubbelkolla att du tar rätt antal och 

lägger artiklarna i rätt order/back

För att minimera 

plockfel!

Förflytta sedan vagnarna till avsedd 

utlastningsyta. 

Om det finns en vagn med dina dept 

nr, fyll på. Annars påbörja ny!

Kontroll: Dubbelkolla totala antalet 

artiklar i varje order så samma antal 

finns. (Ex order 1 skall ha 4 st 

artiklar.) 

Layout för utlastningsplatser 

skall finnas på vagn.

När etiketterna är slut så återvänder du 

till packområdet, fördela om artiklarna så 

dom får en optimal förpackning.

Känsliga artiklar kan behöva 

emballeras/skyddskartong

Välj den minst trafikerade vägen tillbaka!

Tänk till på vad du behöver för emballage 

innan du påbörjar packning 

Gå sedan till en dator och 

återrapportera ordrar.

Sortera sedan ut flaggor.

Kontroll: dubbelkolla så rätt flagga 

hamnar på rätt order.

För att minimera gångsträckor!

Gå med vagnen till område med tomlådor 

och lasta på det antal av varje sort som 

behövs på vagn. 

(Detta har du bestämt i steg 4)

Titta var 1a plockplats är och planera 

din gångväg för kortaste väg.

Minimera gångsträckor

Plock : Starta i angiven zon, men välj 

kortaste väg!

Plockprocess: Säkerställ att du är på 

rätt lokation, märk sedan artikel med 

plocketikett.

Samla alla nerlyft från buffert till sist!

Små lösa artiklar läggs i påse som 

sedan märks med plocketikett. 

Placera etiketten nära Volvos 

artikelnummer.

Vid lågt saldo på plockplats - kontakta 

Inleverans personal

OBS!

När man tar sista artikeln på plockplats 

(artiklar som har buffert)

Meddela Truckföraren!

När man tar sista i öppen förpackning, 

öppna en ny, och släng emballaget!

Planera din runda, vilka backar behöver 

du? Och hur många?

Gå dit med din plockvagn. Alt. ta 

skrymmevagn.
Grå Backar! Minimera gångsträckor

Markera alla ordrerrader med penna 

som har Antal större än 1 (>1)

Minimera risk att göra plockfel på 

Antal

Start av plockprocess (plockare): 

Hämta din order som ligger överst i 

plockfacket.

Ordrar är utskrivna så det enbart är små 

låder eller strora lådor (bin 10)

Skriv in order till packar id: Webpuls - 

"Order Split Per Packer"
Pack id: Återförsäljarnummer + 

löpnummer

Spårbarhet, så order kan kopplas 

till en packare.

 IMPORTANT STEPS

TASK DESCRIPTION / Viktiga steg

KEY CONTROL POINT   

 (SHE, QUALITY, PRODUCTIVITY) 

Preventive and Contention Actions / Viktigt och kontroll

REASON WHY / Varför gör jag detta? PICTURE

Förberedande Arbete av TeamLeader: 

Ordrar skrivs ut per Kanal/område. Ordrar som 

dedikeras till en packare ges ett pack-id. 

(packarens id). Volymer skrivs ut med hänsyn 

på vilken zon som plockas. Tunga och lätta 

ordrar blandas. Ordrar ligger i fack per zon 

alternativt plockare.

Att tänka på: Uppskatta volym på ordrar 

så det blir hanterbart.

Försök planera din plockrunda när du gör 

listan så den blir så kort som möjligt.

Packarid (generella) har olika 

nummerserier per veckodag. Måndag 

100+ Tisdag 200+ osv.

Planerade plockrundor är viktigt för 

att minimera gångsträckor.

Safety 

footwear

Harness and 

Lifeline $ SPECIAL

VALID UNTIL L RIGOROUS

DOCUMENT NUMBER

Controls and barriers in

S= Safety

Q = Quality

P = Productivity

X

UNIT OF MEASURE 

(UOM)

REQUIRED EQUIPMENT & 

MATERIALS: Plocklista, Plockvagn, backar, påsar, markeringspenna, vanlig penna, kniv, handskar

STANDARD 

PRODCUTIVITY RATE 

(SPR)

X X X X X

x

DOCUMENT OWNER CARE LEVEL REQUIRED

REVISION X X X X X X N STANDARD

SITE / KUND

Kartong för Torkarblad och 

lister

Lagerförändringar
Om en artikel behöver flyttas, 

notera detta på gula tavlan

Dessa artiklar flyttas löpande av 

lagervård personal.
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Bilaga C: Volvo LDC Plockprocess för klass  

Volvo Örebro
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Volvo LDC Plock klass 4
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Target : 50 OL / hour

Orderlines
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Torkarblad & lister: placeras i Kartong

Se Bild!
Minimerar skador och 

emballage!
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High visibility Glove

DOCUMENT OWNER CARE LEVEL REQUIRED

REVISION X X X X X X N STANDARD

Safety 

footwear

Harness and 

Lifeline

X

$ SPECIAL

VALID UNTIL L RIGOROUS

DOCUMENT NUMBER

Controls and barriers in

S= Safety

Q = Quality

P = Productivity

X

UNIT OF MEASURE 

(UOM)

REQUIRED EQUIPMENT & 

MATERIALS: Plocklista, Plockvagn, backar, påsar, markeringspenna, vanlig penna, kniv, handskar

STANDARD 

PRODCUTIVITY RATE 

(SPR)

X X X X X

VALID FROM

Planera din runda, vilka backar behöver 

du? Och hur många?

Gå dit med din plockvagn. Alternativt 

Skrymmevagn
Grå Backar!

Minimera gångsträckor

Markera alla ordrerrader med penna 

som har Antal större än 1 (>1)

Minimera risk att göra plockfel på 

Antal

 IMPORTANT STEPS

TASK DESCRIPTION / Viktiga steg

KEY CONTROL POINT   

 (SHE, QUALITY, PRODUCTIVITY) 

Preventive and Contention Actions / Viktigt och kontroll

REASON WHY / Varför gör jag detta? PICTURE

Förberedande Arbete av 

TeamLeader: Ordrar skrivs ut på alla 

zoner till klass 4 packare.

Viktigt att skriva in Packar ID!

Att tänka på: Uppskatta volym på ordrar 

så det blir hanterbart.

Försök planera din plockrunda när du gör 

listan så den blir så kort som möjligt.

Det är lätt att volymen blir för stor 

och då får det inte plats på 

vagnen.

Kontroll:

Om artikeln i hyllan har en gul etikett skall 

förpackning brytas och rätt antal plockas. 

Om artikeln har en vit etikett skall förpacknig 

ej brytas!

Kontrollera ALLTID artikelnummer på 

artikel (ej märkning på plockplats) mot 

etikett! 

Och Dubbelkolla att du tar rätt antal och 

lägger artiklarna i rätt order/back

För att minimera 

plockfel!

När etiketterna är slut så återvänder du 

till packområdet, fördela om artiklarna så 

dom får en optimal förpackning.

Känsliga artiklar kan behöva 

emballeras/skyddskartong

Välj den minst trafikerade vägen 

tillbaka!

För att minimera gångsträckor!

Gå med vagnen till område med tomlådor 

och lasta på det antal av varje sort som 

behövs på vagn. 

(Detta har du bestämt i steg 2)

Titta var 1a plockplats är och planera 

din gångväg för kortaste väg.

Minimera gångsträckor

Plock : Starta i angiven zon, men välj 

kortaste väg!

Plockprocess: Säkerställ att du är på rätt 

lokation, märk sedan artikel med 

plocketikett.

Meddela truckförare omedelbart om något 

behöver lyftas ner från buffert!

Små lösa artiklar läggs i påse som 

sedan märks med plocketikett. 

Placera etiketten nära Volvos 

artikelnummer.

Vid lågt saldo på plockplats - kontakta 

Inleverans personal

OBS!

När man tar sista artikeln på plockplats 

(artiklar som har buffert)

Meddela Truckföraren!

När man tar sista i öppen förpackning, 

öppna en ny, och släng emballaget!

När du går in i en plockgång kolla så du 

får med dig alla kommande plock som ska 

göras i samma gång

I den mån det går att bära. Zon 20+ Använd 

tillbehör där det behövs, ex. stege!
Minimera onödig gångväg!

Special: 

Slang:vid mätning av slang så är en 

hyllsektion 1 meter
Mätning!

Kontroll: Kontrollera så artikeln och emballage 

är i säljbart skick, då det kan vara en 

returprodukt

Kontroll 2: Dubbelkolla så inte 

flaggan hamnar på fel låda!

Minimera risk för felleverans!

Gå sedan till en dator och 

återrapportera ordrar.

Sortera sedan ut flaggor. Glöm inte att ange emballagekod!

Förflytta sedan vagnarna till avsedd 

utlastningsyta. 

Om det finns en vagn med dina dept 

nr, fyll på. Annars påbörja ny!

Kontroll: Dubbelkolla totala antalet 

artiklar i varje order så samma antal 

finns. (Ex order 1 skall ha 4 st 

artiklar.) 

Kontroll 3: Dubbelkolla så inte 

låda hamnar till fel återförsäljare

Minimera risk för felleverans!

Kartong för Torkarblad och 

lister

Lagerförändringar
Om en artikel behöver flyttas, 

notera detta på gula tavlan

Dessa artiklar flyttas löpande av 

lagervård personal.


