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Sammanfattning 

Problemet som avhandlats i detta projekt är plockkvalitén på DHL Supply Chain i Örebro 

som opererar som ett distributionscenter för Ford och Volvo. Fokus i detta projekt har varit på 

plockprocessen på Fords avdelning. Med stigande reklamationskostnader utan vidare ökning 

av omsättning av varor, har detta problem varit i fokus i syfte att identifiera orsakerna samt 

presentera lönsamma och implementeringsbara förbättringsförslag. Problemet att avhandla har 

därmed varit:  

”På vilket sätt kan orderprocessen effektiviseras för att minska reklamationskostnader?” 

De tre reklamationstyperna som varit aktuella på grund av att de är mer vanligt 

förekommande är: 

• Fel kvantitet levererat 

• Fel artikel levererad  

• Skadad artikel levererad  

Dessa reklamationstyper har behandlats med hjälp av olika verktyg, samt Lean-principer. 

Jidoka låg till grund för att bygga in kvalitet i processen genom Poka Yoke för att försvåra 

potentialen att plocka fel i lagret. Även Paretodiagram har varit av stor vikt för att identifiera 

reklamationstypen som hade störst inverkan på processen. Resultatet av detta arbete är bl.a. 

förbättringsförslag i form av implementering av streckkodsläsare eller pick to voice. Även 

förbättringsförslag i form av en modifiering av en algoritm för att försöka minska felen i val 

av emballage för plocket har presenterats. 

Nyckelord: Plockkvalité, reklamationskostnader, processeffektivisering, Lean 
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Abstract 

The problem that was studied in this project is the pick quality in DHL Supply Chain in 

Örebro, which operates as a distribution center for Ford and Volvo. This project focuses 

entirely on the processes of the Ford department. With rising claim costs without further 

increase in turnover of goods, this problem has been the focus in order to identify the causes 

to this condition and present profitable and implementable improvement proposals to enhance 

the current state. The main research question that is analyzed in this thesis has thus been 

“How can the efficiency of the ordering process be enhanced to reduce the claim costs?”. 

The three types of claims that have been relevant because of their higher occurrence rate are:  

• Wrong quantity delivered  

• Wrong item delivered  

• Damaged item delivered  

These types of claims have been processed using various tools and Lean principles. Jidoka 

was the basis for building quality in the process through Poka Yoke, to raise the difficulty of 

potential picking errors in the warehouse. Even Paretodiagram have been of great importance 

to identify the type of claim that have the greatest impact on the process. The result of this 

project is, among other things, improvement suggestions that include the implementation of 

handscanners and pick to voice. Even improvements in the form of a modification of an 

algorithm to try to reduce the errors in the selection of packaging for the picking process have 

been presented. 

Key words: Picking quality, Claim costs, Process efficiency, Lean 

 



 

S.Rasho, D.Hasler 3 

Förord 

Vi vill tacka Kerstin Winge som har varit vår handledare på Örebro universitet. David Stoltz 

som varit handledare på DHL Supply Chain. Vi vill även tacka inblandade inom projektet 

som t.ex. granskare, opponenter och personal på DHL. Vi vill även passa på att tacka Roberth 

Carlsson som är konsult inom logistik och Supply Chain, samt platschef på KW Bruun 

Logistik AB som delat med sig av sin expertis till oss.  

 

 

Örebro 2018-06-04, Steev Rasho & David Hasler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.Rasho, D.Hasler 4 

Innehållsförteckning 

1	 Inledning 6	

1.1	 Företaget 6	

1.2	 Projektet 6	

2	 Bakgrund 7	

2.1	 Problemet & frågeställningen 7	

2.1.1	 Avgränsning 7	

2.1.2	 Hållbarhet 7	

2.2	 Vad DHL:s lager gjort tidigare 8	

2.3	 Vad andra logistikföretag gjort tidigare 8	

3    Teori 10	

3.1	 Definition av Nulägesanalys 10	

3.2	 Definition av avvikelse 10	

3.3	 Paretodiagram för avvägning av de olika problemen 11	

3.4	 Lean och dess vision 12	

3.4.1	 Lean principen Jidoka 12	

3.4.2	 Lean 7+1 former av slöseri 14	

3.5	 Rotorsaksanalys-verktyget 5 varför 15	

3.6	 Rotorsaksanalys-verktyget Ishikawa-diagram 16	

4	 Metod 17	

4.1	 Metoder för genomförande 17	

4.2	 Felkällor 18	

5	 Resultat 19	

5.1	 Nulägesanalys 19	

5.1.1	 Den förenklade orderprocessen 19	

5.1.2	 Den verkliga orderprocessen 20	

5.1.3	 Flödesschema blå del, orderns start 24	

5.1.4	 Flödesschema orange del, kontroll 25	



 

S.Rasho, D.Hasler 5 

5.1.5	 Flödesschema grön del, hantering av buffert 26	

5.1.6	 Flödesschema gul del, slutet av plocket 28	

5.1.7	  Flödesschema svart del, innan leverans 29	

5.1.8	 Plockets orderpapper 30	

5.1.9	 Synpunkter från plockpersonal 30	

5.2	 Layout 32	

5.3	 Reklamationsdata på de tre främsta felen som uppkommer vid plock 32	

5.3.1	 Paretodiagram reklamationskostnader 35	

5.3.2	 Paretodiagram totalkostnader inklusive administration & hantering 36	

6	 Analys av resultatet 38	

6.1	 Förbättringsförslag 38	

7	 Slutsatser 43	

8	 Diskussion 44	

Fortsatt arbete 46	

9	 Referenser 47	

 
 

BILAGOR  
A: Orderbuntning 
B: Emballage-etikett  
C: Orderpapper                                                       

  

 

 

 

 

 



 

S.Rasho, D.Hasler 6 

1 Inledning  

Under denna rubrik kommer företaget DHL att presenteras kortfattat, samt kommer 

rapportens fokus och projektet presenteras med syfte att ge inledande information på vad 

rapporten kommer att fokusera på.  

1.1 Företaget 

DHL är ett globalt transport- och logistikföretag som finns i över 200 länder över hela 
världen, vilket idag gör det till ett av världens mest internationella företag. Med mer än 350 
000 anställda världen över är DHL uppdelat i 5 affärsområden, DHL Express, DHL Supply 
Chain, DHL Parcel och DHL eCommerce. I Sverige har DHL 5200 anställda med 70 kontor, 
stationer och terminaler runt om i landet [1]  

1.2 Projektet 

Projektet handlar om företagets orderprocess som avser flödet av bl.a. varor och information 

från där ordern tas emot tills ordern är klar för att levereras. Genom att effektivisera denna 

process kan kostnader sänkas och leveranssäkerheten ökas. Projektets ändamål är att studera 

företagets orderprocess för att ge feedback och eventuella förbättringsförslag för att utveckla 

och effektivisera företagets flöde.  

Rapportens fokus kommer ligga på DHL Supply Chain i Örebro vars syfte är att driva ett 
anpassat lager där kunder lägger sina lageruppdrag på entreprenad hos DHL. Därmed fungerar 
DHL Supply Chain i Örebro som ett distributionscenter för sina kunder där färdiga varor från 
kunder lagras och skickas ut på beställning till bl.a. serviceverkstäder i norden. I Örebro har 
DHL Supply Chain Ford och Volvo som kunder där båda fordonstillverkarna delar lager 
under samma tak dock med olika processer. Rapportens fokus kommer ligga på Fords 
avdelning i lagret. 
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer problemet presenteras, samt en frågeställning som kommer att 

avhandlas i rapporten. Detta avsnitt kommer även innehålla information angående 

avgränsning, samt vad lagret och andra logistikföretag gjort tidigare för att ta itu med 

problemet.  

2.1 Problemet & frågeställningen 

Problemet som DHL Supply Chain har idag är att plockkvalitén inte når upp till dagens krav, 

då den överskrider den budgeterade reklamationskostnaden med 100%. Plockkvalitén 

definieras som rätt artikel, i rätt mängd och gott skick plockas från lagret för leverans till 

kunden. Detta påverkar företagets resultaträkning, samt betraktas denna kostnad givetvis som 

en onödig kostnad. Reklamationskostnaden skapas bl.a. när kunderna får fel artiklar eller fel 

kvantitet levererade och dessa misstag skapas i orderprocessen. När kunden får fel beställning 

står Ford för kompensationen, därefter blir DHL skyldiga enligt kontrakt att kompensera 

Ford. Projektet kommer att innehålla en detaljerad analys av orderprocessen för att hitta 

rotorsaker till problemet. Frågan projektet kommer att avhandla är:  

”På vilket sätt kan orderprocessen effektiviseras för att minska reklamationskostnader?”  

2.1.1 Avgränsning                                                                                                                                                                                                              

Enligt DHL är en av orsakerna till den sämre kvalitén på lagret stressad personal, speciellt 

efter kl. 13:00 då antalet ordrar ökar markant vilket bidrar till mer stress för personalen vilket 

resulterar i att plockkvalitén sjunker. Projektet kommer att ta hänsyn till företagets synpunkt 

och undersöka detta, men det kommer även att göras en utredning för att finna eventuella 

andra rotorsaker till problemet. Med detta sagt kommer projektet att bli mer av en 

utredningskaraktär för att hitta eventuella rotorsaker. Projektet kommer att begränsas i 

Fordlagret i DHL och kommer inte att omfatta övriga processer som t.ex. transporter m.m. 

Förbättringsförslagen kommer att vara kopplade till orderprocessen, vilket börjar med att 

arbetare hämtar truck och orderpapper och slutar när order är redo för leverans. 

2.1.2 Hållbarhet  

Denna fråga förhåller sig till hållbarhetsutveckling i två aspekter, nämligen ekonomisk och 

miljömässig. Miljön påverkas genom att flera transportsträckor behövs för att kompensera för 
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den felaktigt utförda ordern som skickats till kund. Den ekonomiska aspekten påverkas på 

grund av de onödiga kostnaderna som förekommer av reklamationerna.  

2.2 Vad DHL:s lager gjort tidigare 

Företaget har genomfört flera projekt och åtgärder för att förbättra plockkvalitén. Ett av dem 

var att ändra layout på plocklapparna för att operatörerna lättare ska lägga märke till antalet 

produkter som ordern gäller. Detta implementerades för något år sedan och ändringen på 

plocklapparna var då att varje order som hade mer än antalet 1 produkt skulle vara med svart 

bakgrund. Detta för att operatören enkelt ska lägga märke till att det är mer än en produkt som 

ordern gäller. Detta fungerade i ett halvår enligt DHL tills operatörerna blev vana med 

förändringen och plockkvalitén återgick till sämre nivåer. Även orderbuntning har ändrats och 

företaget har infört olika klassificeringar på vikten, där ordrarna delas in i tunga, mellan och 

lätta. Flera Lean och Six sigma projekt har även genomförts, som är ideologier som bygger på 

att förbättra kvalitén genom att eliminera slöserier och minska variation, vilket har bidragit till 

en förbättring i lagret. 

Tack vare den globala närvaro och den kompetenta personalen DHL har, har DHL Supply 

Chain i Örebro kunnat använda sina centrala resurser där egna konsulter från bl.a. 

Storbritannien varit på lagret och föreläst om bl.a. produktivitet och kvalitet.  

2.3 Vad andra logistikföretag gjort tidigare 

Det finns flera sätt olika företag har implementerat för att förbättra plockkvalitén. Dock är 

vissa sätt mer lämpliga för vissa företag än andra då det ofta kräver små produkter för att de 

ska vara framgångsrika, t.ex. läkemedelsprodukter.  

T.ex. använder sig vissa lager av en streckkodsläsare för att skanna av varje produkt innan de 

ställs i paketet. Om den skannade produkten skulle vara felaktig, nekas skanningen och 

skärmen på streckkodsläsare visar klart och tydligt att produkten inte hör till ordern. På så sätt 

får lagret en mycket hög noggrannhet på sina ordrar. [1]  

Genom observationer på DHL Supply Chain kan det konstateras att eftersom lagret har stora 

som små artiklar, blir en streckkodsläsare problematiskt för operatörerna då de behöver båda 

händerna fria för att lasta på de större artiklarna.  

DHL Supply Chain har även anammat den nya tekniken med smarta glasögon som är under 

testning och utveckling runt om i världen. Där varje plockare har varsitt par av smarta 
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glasögon som visar den aktiva ordern, plats på artiklarna och antalet plockaren måste ta. 

Samtidigt är glasögonen anslutna till lagrets egna Warehouse Management System (WMS) 

som är en mjukvaruapplikation för att stötta och optimera lagerhantering där lagersaldo 

uppdateras kontinuerligt för varje plock som görs. Glasögonen skannar även av produkters 

streckkod, där artiklarna bekräftas innan plockaren tar dem. Trots att dessa smarta glasögonen 

är väldigt praktiska och ökar produktiviteten i teorin, är de opålitliga då tekniken är relativt ny 

och det kommer ta tid innan de slår igenom.[2]  
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3    Teori 

Under detta avsnitt kommer olika teorier samt förbättringsverktyg som kommer att användas i 

projektet att presenteras. Dessa teorier och förbättringsverktyg kommer från relevant litteratur 

och kommer förklaras för att underlätta förståelse under rapporten.  

3.1 Definition av Nulägesanalys 

För att ett förbättringsarbete ska utföras är en nulägesanalys nödvändig, vilket är en detaljerad 

analys av hur flödet fungerar idag. En nulägesanalys kan genomföras med många verktyg som 

t.ex. tabeller, diagram, intervjuer m.m. för att skapa en så objektiv bild som möjligt av den 

aktuella processen. Nulägesanalysen är nödvändig för att finna lämpliga förbättringsmetoder 

och få en detaljerad förståelse av flödet för att enklare finna rotorsaker om var eventuella 

brister uppstår. Nulägesanalysen är även en grund för att sätta upp mål och planera för 

framtiden samt veta hur processerna i företaget presterar.  [3] 

3.2 Definition av avvikelse 

En avvikelse betraktas som ett resultat som skiljer sig från det bestämda målet eller det som 

anses vara normalt. Avvikelse betraktas då en kund fått fel order på grund av att t.ex. färre 

artiklar har levererats än vad kunden beställt. Genom att identifiera dessa avvikelser och se 

dessa avvikelser som en möjlighet till förbättring, ökar chansen för att nå det bestämda målet. 

För att minimera och eliminera avvikelser behöver alla i organisationen dra i samma riktning, 

där alla medverkar och känner delaktighet. 

När en avvikelse identifierats är första steget att söka fakta om hur denna avvikelse uppstått 

för att hitta rotorsaker till den för att sedan följa upp med förbättringsarbeten. 

Faktainsamlingen bör ske så tidigt som möjligt när avvikelsen inträffat eftersom ledtrådarna 

försvinner med tiden. Ledtrådarna syftar i detta fall på vad som hände och behövs för att hitta 

rotorsakerna. Fakta kan komma från KPI, intervjuer med både kontrollanter och personal på 

olika företag, samt övrig fakta som flödesschema, observationer och reklamationsinformation 

är användbara för att söka efter ledtrådar.  [3] 

När en avvikelse uppstår måste organisationen agera genom att ta avvikelser på allvar och inte 

anta att avvikelser endast sker av en slump. När agerandet är allvarligt och seriöst blir de 

berörda involverade i högsta mån om problemet samtidigt som en snabb analys kan göras, kan 

en kortsiktig åtgärd skapas för att återfå kontroll över processen. En sådan kortsiktigt åtgärd 

vara en extra kontroll på de ordrar som sänds ut om läget är kritiskt. Under tiden bör ett 
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förbättringsarbete som leder till långsiktig åtgärd som eliminerar eller åtminstone minskar 

avvikelser införas. Risken som finns då en organisation inte reagerar allvarligt vid en 

avvikelse är bl.a. att:  

● Avvikelserna upprepar sig eller ökar vilket resulterar i att lönsamheten försämras.  

● Personalen blir inställda på att tid är pengar och inte tar avvikelser på allvar genom ta 

ärendet vidare eller kanske t.o.m. stoppa aktiviteten.  

Det blir därför viktigt att uppmuntra personal till att inse att stoppa vid fel då förlorad tid är 

bättre än återkommande avvikelser i processen. [3]  

Inom Lean förekommer förbättringscykeln PDCA som är ett verktyg för att analysera och 

utveckla processer för att identifiera eventuella avvikelser. Där var och en av bokstäverna står 

för en funktion i cykeln, nämligen Plan, Do, Check och Act. I steget Plan identifieras 

problemen och förslag till en eller flera lösningar föreslås. Do är nästa steg där lösningen 

genomförs för att i nästa steg Check samla in data för att utvärdera om lösningen blev en 

förbättring. Sista steget i cykeln är Act, där implementering och standardisering av lösningen 

genomförs om lösningen har förbättrat processen. [4] 

3.3 Paretodiagram för avvägning av de olika problemen 

En avvikelse kan orsakas av flera olika problem men ofta kan endast ett problem fokuseras i 

taget. Ett Paretodiagram ger möjlighet till att prioritera vilka problem som har störst 

inflytande på avvikelser. Figur 1 är ett exempel för att illustrera sammanställd data som 

skissats upp i ett Paretodiagram. 

Följande punkter gäller för Paretodiagram:  

● Totala kostnaden demonstreras med axeln till vänster i diagrammet.  

● Högra axeln demonstrerar andelen i procent i förhållande till totala kostnaden vilket 

markeras med en linje med brytpunkter för varje stapel.  

● Ordningen på staplarna placeras med störst inverkan på avvikelse är närmast till 

vänster därefter avtar inverkan till höger.  
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Figur 1. Exempel på Paretodiagram. (Egen bild) 

Med hjälp av detta diagram kan de mest kostsamma problemen tydligt åskådliggöras för att 

hantera och åtgärda dem först. Paretodiagram ger information om feltypernas kostnader i 

jämförelse med varandra vilket gör att prioritering bör gynna organisationen. Vidare gäller det 

att välja en eller flera lämpliga metoder för att effektivisera processen. Med feltyp menas t.ex. 

fel antal artiklar eller fel artikel. [4] 

3.4 Lean och dess vision 

I stora drag är Lean synsätt som visar hur en verksamhet ska bedrivas på bästa möjliga sätt 

genom att identifiera och eliminera alla aktiviteter i verksamheten som inte skapar värde för 

slutkunden, så kallade slöserier. Därmed handlar Lean om att närma sig en vision där det inte 

finns något slöseri i processen. [3] 

3.4.1 Lean principen Jidoka 

Jidoka är ett begrepp inom Lean som innebär att kvalitetssäkra produkten, tjänsten etc. genom 

att vidta åtgärder för att göra det lättare att göra rätt från början, samt direkt stoppa processen 

vid eventuella fel eller om något skulle ta för lång tid. Detta p.g.a. eventuella fel i produkt 

eller tjänst kostar mer ju längre fram i flödet det befinner sig i. Vanliga orsaker till att detta 

inte fungerar är: [3] 

● Rätt kvalitet är inte tydligt definierat från respektive process. 

● Arbetssätten eller standarderna är bristfälligt beskrivna och erbjuder valmöjligheter till 

hur arbetet ska utföras vilket resulterar i ett varierande arbetssätt och därmed kvalitet. 
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● Utrustningar som inte underhållas, kalibreras etc. tillräckligt ofta eller noggrant bidrar 

till en varierad kvalitet.  

● Motstånd från arbetare mot att uppmärksamma fel och brister på grund av risk för att 

bli straffade. 

● Oro för att stoppa verksamheten för att det finns risk att det leder till 

leveransförseningar, övertid, ökade kostnader etc.   

Poka Yoke är ett begrepp inom Jidoka som står för att mer eller mindre göra det omöjligt att 

göra fel. Principen är väldigt användbar att tillämpa då det bidrar till att kvalitet byggs direkt 

in i processen vilket strävas efter inom Jidoka och är mycket eftertraktad i dagens processer. 

[3] 

 
 
 

Figur 2. Exempel på Poka Yoke i praktiken (GQsystems)  
 

Kanban är ett sätt att visuellt signalera materialbehov som användes av japanska hantverkare 

genom att sätta upp skyltar på produkterna. Idag används mer tekniska symboler för 

signalering av materialbehov t.ex. lampor. Kanban är också ett dragande system som 

signalerar tidigare del i processen att skicka vidare produkter, material etc. [3] 
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Figur 3. Exempel på kanban i produktion (egen bild) 

3.4.2 Lean 7+1 former av slöseri  

Inom Lean förekommer begreppet slöserier vilket betraktas som ej värdeskapande aktiviteter. 

Detta innebär att arbetet som utförs ej bidrar med något värde varken för kunden eller 

verksamheten. Därmed är det någonting varje verksamhet försöker eliminera. För att enklare 

upptäcka dessa slöserier kategoriseras dessa inom Lean som [3]: 

● Överproduktion 

● Väntan 

● Transport 

● Överarbete 

● Produktion av defekta produkter 

● Lager 

● Rörelse 

● Outnyttjad kompetens  

Materialflödet 

Process 
A 

Process 
B 

Process 
C 

  

Kanbanflödet 

 

 

Kund 

Underleverantör 
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Defekter 
På grund av omarbete, 

skrot och felaktig 
information. 

Överproduktion 
Mer än nödvändig 

produktion. 

Väntan 
Slösad tid i väntan på 
nästa steg i processen. 

Outnyttjad kreativitet 
Inte ta vara på kompetensen 

hos medarbetare. 

Transport 
Onödiga transporter av 
produkter och material. 

Lager 
Överskott av produkter 
och material bearbetas. 

Rörelse 
Onödiga rörelser av 
personal, t.ex. gång. 

Överarbete 
Utföra extra arbete än vad 
kunden kräver. T.ex. bättre 

kvalitet än efterfrågat 

 
Figur 4. Lean 8 slöserier (Keywordlister.com)  

 

3.5 Rotorsaksanalys-verktyget 5 varför 

Inom Lean är det centralt att arbeta med att reducera slöserier och minska avvikelser. 5 varför 

är en metod för att på ett strukturerat och enkelt sätt söka en rotorsak till ett problem eller en 

avvikelse. Detta utförs genom att fråga specifikt varför en avvikelse eller ett problem skett 

upprepade gånger tills den verkliga orsaken till avvikelsen eller problemet hittas. Därefter kan 

förbättringsarbete mot att förebygga rotorsaken påbörjas för att bli kvitt problemet. Verktyget 

används under PDCA:s Plan eftersom detta verktyg används i grund för att finna rotorsaken 

av ett problem. Även gällande andra rotorsaksanalysverktyg, används dessa i PDCA:s Plan 

[4]. Ett exempel på en situation som 5 varför kan användas är att en av fem skruvar inte drogs 

till rätt moment som Petersson m.fl. tar upp [3] 

1: Varför blev inte alla skruvarna dragna till rätt moment?                                                     

Svar: Montören missade att momentdra den femte skruven.                      

2: Varför missade montören att momentdra den femte skruven?             

Svar: För att montören blev avbruten av en kollega under montaget av den sista skruven.         

3: Varför ledde avbrottet till att momentdragningen av den femte skruven förbisågs?        
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Svar: Det var otydligt för montören vilka skruvar som var momentdragna.              

4: Varför var det otydligt för montören vilka skruvar som var momentdragna?            

Svar: Skruvarna var skruvade i botten för hand så att de såg ut att vara momentdragna.         

5: Varför var alla skruvarna skruvade i botten så att de såg ut att vara momentdragna?        

Rotorsak: En brist i metodstandarden.  

3.6 Rotorsaksanalys-verktyget Ishikawa-diagram 

Ishikawa-diagram används för att lösa icke-specifika problem till skillnad från 5 varför. 

Metoden syftar på att på ett strukturerat sätt, hitta huvudorsaker till ett problem och dela in 

dessa i kategorier för att kartlägga orsak-verkan-samband. Dessa kategorier underlättar sedan 

för att finna var det faktiska problemet ligger för att senare starta ett effektivt 

förbättringsarbete. [3]    

 

Figur 5. Ishikawa-diagram (Egen figur) 
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4 Metod 

Under denna rubrik kommer metoder för genomförande att presenteras, som t.ex. hur man 

gått tillväga för att genomföra observationer, sammanställning av data och intervjuer. Här 

kommer även motivering till olika förbättringsverktyg att presenteras.  

4.1 Metoder för genomförande 

Det första som utfördes var att undersöka företagets processer och arbetsaktiviteter, vilket 

utfördes vid första mötet med handledare på DHL. Handledaren presenterade flödesschemat 

(figur 7), layout (figur 13) samt en rundvandring runt hela lagret där många frågor, 

diskussioner och anteckningar gjordes. Övrig personal som kontrollant och IT-tekniker 

introducerades vilka är insatta i området samt nyttiga för projektet. Fokus kommer endast 

ligga på Plan i PDCA-cykeln i detta projekt, där målet blir att identifiera och analysera 

problemen, samt utforma lämpliga processförändringar/förbättringsförslag för att förbättra 

processen [4].  

För att söka fakta och förstå nuläget på företaget analyserades först flödesschemat för att få en 

förståelse hur orderprocessen samt dess aktiviteter fungerar, därefter ställdes följdfrågor till 

handledaren angående nuläget. Det fanns ingen specifik metod som användes för att analysera 

orderprocessen, utan endast en systematisk analys på aktiviteterna utfördes. Därefter utfördes  

observationer under eftermiddagspass och förmiddagspass med syftet att undersöka om 

personalens arbetsrutiner stämde överens med det standardiserade. Observationen utfördes 

genom att gå efter personal när de plockade ordrar, samtidigt som anteckningar och tankar 

skrevs ner. Efter observationen intervjuades 2-4 av varje befattning av personal, koordinatorer 

,plockarbetare, kontrollant/nolljagare och IT-tekniker med syftet att få information om vad 

deras åsikter är angående aktiviteterna i orderprocessen. Alla som berörs av arbetet kommer 

att involveras och få en chans till delaktighet i någon form av samtal för att finna de 

effektivaste förbättringsåtgärden [3]. Det fanns ingen struktur på intervjuerna utan frågorna 

var öppna för att inte begränsa svaren utan att prata fritt angående orderprocessen och 

aktiviteterna. Intervju med IT-tekniker omfattade orderprocessen men även reklamationer 

som ständigt förekom.  

När information från observationer och intervjuer blivit sammanställd samt analyserad var 

nästa steg att samla data från reklamationerna vilket gjordes hos IT-tekniker som anskaffade 

fullständig information angående reklamationer. Data användes för att beräkna den totala 

kostnaden för olika feltyper som inträffar i processen, vilket blev uppställd i Paretodiagram 

för att analysera vilket av feltyperna som påverkar processen mest. När denna feltyp 
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identifierats gjordes en prioritering på vilket problem som skulle ligga i fokus. Vid beräkning 

av de totala kostnaderna som presenteras i form av Paretodigram användes Excel som 

hjälpmedel för beräkning och sammanställning av data.  

Metodstrukturen för att få en tydlig nulägesanalys omfattade följande steg:    

● Analysera orderprocessen och dess aktiviteter.  

● Observation av orderprocessen.  

● Intervjuer och diskussioner med personal.   

● Insamling av reklamationsdata.   

● Identifiering och sammanställning av problem.   

Dessa metoder används för att få en detaljerad och djup förståelse angående orderprocessen 

som sedan leder till identifiering av brister som förekommer under orderprocessen. [3]  

Slutligen sammanställdes all information och problemen kunde identifieras. Genom att 

använda olika förbättringsverktyg och teorier kom rotsakerna tydligt fram, därefter kunde 

åtgärder på problemen framställas.  

De förbättringsverktyg, och teori som använts för att finna åtgärder är 5 varför,           

Ishikawa-diagram, Poka Yoke och Jidoka. 5 varför och Ishikawa-diagram användes för att 

finna rotorsaker från specifika problem till skillnad från Poka Yoke och Jidoka som användes 

mer som grund för komma på olika förbättringsåtgärder.   

4.2 Felkällor 

Metoderna som tillämpats varierar i säkerheten då intervjuerna resulterade i många olika 

åsikter vilket försvårade förståelsen för vissa antaganden som användes för att lösa 

problemen. I de data som samlats in finns ingen 100 % säkerhet, då avvikelser ibland inte 

identifieras och inga anmärkningar gjorts i databaserna.   

Observationerna har gjorts på några plockpersonaler under förmiddags- och eftermiddags 

passet på Fordavdelningen. Detta kan påverka uppfattningen på de aktiviteter som ingår i 

orderprocessen, eftersom all plockpersonal inte har blivit observerade. Detta beror på att 

eftermiddagspasset är passet med flest aktiva ordrar. Även kostnaden per arbetare som var 

500 000 kr/år var en uppskattning vilket inte är exakt, men denna uppskattning påverkar inte 

prioriteringsföljden från Paretodiagrammet då alla felvarianter påverkas lika.    
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5 Resultat  

Här kommer en nulägesanalys samt identifierade problem från varje del i nulägesanalysen att 

presenteras. Olika kostnader kommer att introduceras i form av Paretodiagram och slutligen 

kommer förbättringsförslagen presenteras.  

5.1 Nulägesanalys  

Under denna rubrik kommer hela flödet att presenteras genom flödesschema, samt resultat 

från observation, intervjuer och datainsamling. De data som tillhandahållits av DHL kommer 

att bli sammanställt genom tabeller eller och Paretodiagram. Problemen som identifierats 

under projektets gång kommer att presenteras under respektive del i flödesschemat.  

5.1.1 Den förenklade orderprocessen   

Nulägesanalysen kommer detaljerat att involvera alla aktiviteter i orderprocessen, även en 

layout kommer att presenteras. Observationen gjordes på förmiddag- och eftermiddagspasset 

under 2 olika dagar. Figur 6 visar flödet i några utvalda övergripande delprocesser för att få 

förståelse över hur flödet ser ut innan den detaljerade och komplexa orderprocessen 

presenteras.  

Nolljagning 

Ibland kan systemet visa att artikeln eller buffert på artikel ska finnas tillgänglig i lagret, men 

i praktiken finner personalen inte artikeln eller bufferten på den angivna platsen. Detta leder 

till en undersökning för att ta reda på vad som inträffat och orsakat detta fel. DHL kallar 

denna undersökning för nolljagning där personal undersöker vad som hänt med bufferten eller 

den saknade artikeln. DHL Supply Chain använder sig av Prologs vilket är det egna 

Warehouse Management System (WMS) för att hantera bl.a. lagersaldot. Vid nolljagning som 

leder till att den försvunna artikeln inte hittas, rättas lagersaldot i WMS. 

 

Figur 6. Övergripande orderprocess.(Egen figur) 
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DHL använder sig utav en s.k. personal digital assistant (PDA), vilket är en handdator för att 

kunna erbjuda kunden spårning av paketet. Inledningsvis börjar flödet med att plocktruck 

hämtas. Därefter loggar plockaren in i PDA och hämtar orderdokument. Plockpersonalen kör 

runt och plockar de artiklar som ordern ska innehålla. Under delprocessen plocka order kan 

det uppstå situationer där plockplatsen står tom. Då behövs det påfyllning från buffertlagret 

vilket befinner sig på de övre hyllorna.  

5.1.2 Den verkliga orderprocessen  

Figur 7 nedan omfattar hela orderprocessens flöde och ger en överblick på aktiviteter som 

flödet kan gå igenom. Den illustrerade orderprocessen i figuren är tillhandahållen av DHL och 

har observerats för att kunna analysera delprocesserna. Den illustrerar orderprocessen med 

olika områden i respektive färg för att systematiskt analysera flödet i delar. Orderprocessen på 

Figur 7 är uppdelad i olika färger som representerar olika delar i flödet, dessa delar kommer 

att presenteras enskilt för att underlätta förståelsen i den komplexa orderprocessen. 

Nolljagning är inom Lean ett slöseri genom slöseriet rörelse då det inte tillför värde för 

kunden och är ingenting som egentligen ska behöva ske. Det visar att stora förbättringar finns 

att göra för processens kvalitet.  
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Figur 7. Flödesschemat för Fords avdelning på DHL Supply Chain Örebro 

 

Figur 7 inkluderar alla delar i orderprocessen vilket gör att den, för tydlighetens skull har 

blivit uppdelad i fem delar. Alla delar i orderprocessen kommer att bli presenterade i avsnitten 

nedan.    
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5.1.3 Flödesschema blå del, orderns start 

 

Figur 8. Flödesschema blå del, orderns start 

När personalen hämtar sitt orderpapper vid orderpelaren, skannas ordern ut manuellt från 

systemet via datorn och ordern blir aktiv. För att DHL ska kunna erbjuda spårning av order 

via kollinummer, skannas orderpappret också genom PDA. Personalen får förslag på 

emballage via orderpappret genom en förinställd volymberäkningsalgoritm. Därefter hämtar 

plockaren en truck med lämpligt släp för ordern. Värt att notera är att plockaren kan ha flera 

ordrar aktiva under ett plock. Därmed måste plockaren hålla koll på respektive order och 

emballage. Tidigare hade DHL nummer för att urskilja emballagen för plockaren, numera har 

det införts att varje emballage och order ska ha en bokstav för att inte skapa förvirring och 

göra det enklare för plockaren att särskilja kvantiteten att plocka med tidigare 

emballagenummer. T.ex. kunde emballagenummer 1 tidigare göra att plockaren råka plocka 1 

styck av en artikel när det borde ha varit flera stycken.    

 

Vid intervjuer med plockarbetare framkom det olika synpunkter på arbetsrutinerna. Den 

senaste åtgärden med bokstäver på ordrarna för att särskilja emballagen istället för siffror fick 

blandade synpunkter där vissa tyckte att det är svårare, under tiden som andra tyckte att det 

borde underlätta då det ibland kan vara att emballagenummer och kvantitet blandas ihop som 

resulterar i att fel antal artiklar skickas till kund. Dock ansåg de som tyckte att det blev 

svårare att det bara var en omställning av en vana som krånglade till det och att det eventuellt 

skulle bli lättare framöver.  
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5.1.4 Flödesschema orange del, kontroll 

 

Figur 9. Flödesschema orange del, kontroll  

När order tagits och emballaget valts åker plockaren runt i lagret och plockar. Vid plock 

kontrollerar personal att artikelnummer på plockplats stämmer överens med artikelnummer på 

orderpapper för att försäkra att rätt artikel plockas. Stämmer inte dessa artikelnummer överens 

måste personal kontakta ansvarig för inleverans. Händelsen att artikelnumren inte stämmer 

överens inträffar väldigt sällan enligt kontrollant på DHL.  

Identifierade problem  

- Inga identifierade problem.  
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5.1.5 Flödesschema grön del, hantering av buffert   

 Figur 10. Flödesschema grön del, bufferthantering. 

Flödet av artiklarna går från leverantör till bufferthyllor vilka är placerade ovanför plockplats. 

Dessa bufferthyllor används när det blir slut på artiklar på plockplatsen. Buffertpallarna blir 

inte alltid placerade i bufferthyllorna ovanför plockplatsen då det ibland saknas plats. Då kan 

buffertpallarna bli placerade i hyllorna i närheten. Detta anmärks skriftligt på ett buffertkort 

som finns tillgängligt vid varje plockplats för att materialhanterare ska hitta buffertplatsen vid 

påfyllning. Plockpersonalen har ansvaret att tända en närliggande lampa som kallas 

buffertlampan vid behov av påfyllning och lämna motsvarande buffertkort. Lampan som är en 

Kanban signalerar vidare materialhanterarna om påfyllning. Skulle även buffertlagret för 

artikeln vara slut markerar personalen en 0 på buffertkortet och en ”nolljagning” påbörjas. 
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Med detta menas att personal måste undersöka ifall buffertkortet gav fel information för 

placering av buffert eller andra möjliga skäl till varför detta problem uppstått. Hittas 

fortfarande inte denna buffert sätts denna artikel som denial i plockpersonalens handdator 

PDA, samt markeras på plockplats som 0 och DHL måste köpa in artiklar från leverantör.   

Från intervjuer gavs informationen att nolljagning är något som ibland sker. Då upplyses 

kontrollanten och nolljagning påbörjas. Då undersöker kontrollanten vad som skett och 

försöker leta upp den saknade artikeln i lagret. Några orsaker till detta kan vara att artikeln har 

blivit placerad på fel plats, detta kan vara i gången innan eller gången efter eller möjligtvis på 

fel hylla. I vissa fall går artikeln inte att hitta vilket resulterar i att artikeln registreras som en 

”nolla” samtidigt som lagersaldot för artikeln korrigeras. Orsakerna till varför artikeln finns i 

systemet men inte på lagret är flera. Ett av dem är att artiklarna blivit felräknade och 

lagerförda vid inleverans. Eftersom vissa artiklar kommer i stora boxar med ett dussin mindre 

boxar i räknas dessa inte då det kräver alldeles för många resurser för att det ska vara lönsamt 

att räkna. Då lagerförs dessa med hänsyn till leverantörens levererade antal. Detta kan ibland 

bli fel då även leverantören kan ha levererat fel antal än vad som mottagits enligt papper 

vilket leder till nolljagning. En annan orsak kan vara att sakerna har blivit stulna i lagret vilket 

har förekommit tidigare av egna lagerarbetare.   

Efter att ha pratat med avdelningens koordinatorer framkom det att vissa artiklar är mer 

värdefulla att lägga ner tid att leta upp i nolljagning och undersöka än andra. T.ex. är det inte 

värt att spendera 30 minuter att försöka leta upp ett filter som kanske kostar 50 kr. Däremot 

kan det vara mycket viktigt att nolljaga artiklar som kostar flera tusen för att undersöka 

situationen. Istället kan det vara mer lönsamt att beställa in nya filtar och leverera till kund 

nästa arbetsdag. När artikel inte hittas vid nolljagning, akut-beställer DHL nya artiklar från 

leverantör, vilket leder till att kunden får artikeln vid ett senare tillfälle.  

Ett annat fel som ibland sker är att buffertkort tappas bort eller att fel information skrivs på 

kortet. Genom intervjuer framkom det att ibland kan materialhanterare ange fel plockplats 

eller möjligtvis glömma att stryka buffert när en plockplats har fyllts. Problemet med att fel 

plockplats står skriven blir att en nolljagning påbörjas för att leta rätt på bufferten vilket kan 

ligga i närheten av den fel angivna plockplatsen i bästa fall. Problemet med att glömma att 

stryka buffertkort blir att det står att buffert ska finnas, men det finns inte. Det ger att en 

nolljagning påbörjas som leder till att bufferten inte hittas vilket resulterar i att lagersaldot 

rättas och beställning skickas ut till Ford för påfyllning.  
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Identifierade problem 

-        Nolljagning är extra arbete vilket gör att stressen ökar. 

-        Nolljagning är ibland ”onödig” då alltför billiga artiklar letas upp istället för att 

beställa nya direkt enligt koordinatorer.  

-     Buffertkort tappas bort eller anger fel information.               

5.1.6 Flödesschema gul del, slutet av plocket 

Figur 11. Flödesschema gul del, slutet av plocket 

Enligt kontrollant på DHL händer det ofta att emballagen blir för små vid slutet av ordern då 

algoritmen strävar efter att uppnå en så tät packning som möjligt. Detta händer enligt 

personalen vid intervjuerna, ungefär 3 av 10 plock. Vid fel storlek på emballage vilket inte 

märks förrän sista artikeln har placerats och kartongen blir svår att stänga, hämtar personalen 

ett nytt större emballage och packar om. Efter en ompackning kontrollerar plockpersonal att 

alla artiklar är plockade, möjligvist kan personalen hoppat över en plockplats på grund av att 

ingen artikel finns på plockplatsen, vilket gör att buffertlampan tänds och personal får komma 

senare för att plocka artikel.   

Identifierade problem 

-        Algoritmen ger ibland för små emballage vilket leder till ompackning. 
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5.1.7  Flödesschema svart del, innan leverans  

    Figur 12. Flödesschema svart del, innan leverans 

När alla artiklar blivit plockade genomförs packning av emballage i s.k. deepstackning zon, 

vilket är ett avlångt bord där packningen sker, samt adressering och slutligen blir 

färdigpackade kollin placerade på sorteringsposition. Innan ordern blir färdigpackad har DHL 

en kontrollant på heltid som kontrollerar 5% av alla artiklar som skickas. Kontrollanten 

nämnde att det ibland kan upptäckas 3 fel per dag vilket är alldeles för dåligt. Kontrollanten 

hävdar att detta möjligtvis kan bero på stress, speciellt på eftermiddagen då ordrarna blir 

många och tiden knapp. De felen som uppstår är för få artiklar, fel artiklar, för många artiklar 

eller ingen artikel skickas. Ibland kan även buffertkortet visa fel pallplats vilket leder till 

automatisk feltagning av order. Ibland kontrolleras inte om artikelnumret på plockplats 

stämmer överens med artikelnumret på orderdokumentet eller endast dålig fokus på 

eftermiddagen nämner en kontrollant på DHL under en intervju. När packningen är klar ställs 

paketen/kollin i respektive ställ. Dessa ställ fylls på till korrekt lastplats innan de senare 

placeras in i respektive lastbil för att transporteras vidare till kund.  
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Identifierade problem  

Främsta felen som förekommer är:  

• Fel artikel skickas. 

• Fel kvantitet skickas. 

• Skadad artikel levereras. 

5.1.8 Plockets orderpapper 

Personal plockar manuellt i lagret och använder sig utav ett orderpapper. Orderpappret 

beskriver vilka artiklar personalen ska plocka, samt vilka artiklar som hör till vilken order. 

Ordrarna sorteras från A till P, vilket nyligen ändrats från sortering av siffror. Detta för att 

undvika misstaget att blanda ihop ordersiffran med antal artiklar som ska plockas Mer 

information om orderpapper presenteras i Bilaga 1.    

Sedan finns det en klisteretikett med information om ordernumret m.m. som ska klistras fast 

på emballaget och visar orderspecifikationen. Klisteretiketten kommer direkt ifrån ett papper 

som fås i samband med ordertagning. Denna etikett visar vilken order som ska plockas och 

ordern särskiljs med en bokstav då det är viktigt att separera de olika ordrarna för att undvika 

att fel artikel hamnar i fel emballage, speciellt när personalen plockar flera ordrar samtidigt. 

Emballageklisteretiketten presenteras i Bilaga 2.       

Slutligen finns ytterligare klisteretikett som personalen använder sig utav för att verifiera 

artikelnummer med den plockade artikeln, samt klistra på etiketten på artikeln innan den 

placeras i emballaget. På klisteretiketten finns även information om var i lagret artikelns 

plockplats finns och det är den informationen plockare använder sig av för att hitta respektive 

artikel. En kopia på en sådan klisteretikett återfinns i bilaga 3. När kvantiteten är fler än 1 är 

rutan som markerar kvantiteten ifylld med svart bakgrund för att uppmärksamma plockaren 

att det gäller mer än 1 artikel, då kvantiteten att plocka oftast är 1. Artikelnumret är markerat 

tydligt för att lättare jämföra om numren stämmer överens med artiklarna. Även en kopia på 

detta finnes i Bilaga 3.     

Identifierade problem 

-     Vissa arbetare tycker att den nya åtgärden med att sortera ordrarna A-P krånglar 

till arbetet. Dock anses detta endast vara tillfälligt då arbetarna behöver ställa om sina 

vanor. 

5.1.9 Synpunkter från plockpersonal 

Genom intervjuer och frågor till plockarbetarna framkom det olika synpunkter på 
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arbetsrutinerna, och stressen på eftermiddagspassen. Vissa tyckte att arbetsrutinerna var lätta 

att följa, andra tyckte det var mycket svårt. Det framkom också att det var de bökiga 

arbetsrutinerna som fått många att sluta på DHL. Även stressen var något som nämndes och 

vissa tyckte att felplock berodde mycket på stress då företaget har ett krav på hur snabbt 

plockarna ska arbeta, samt att efter klockan 13:00 ökar ordrarna från kunderna på Ford och 

det blir högtryck i lagret. De mindre erfarna arbetarna är inte lika snabba som de erfarna vilket 

resulterar i att de erfarna blir tvungna att kompensera för de andra som inte hinner med målet 

för dagen.  

Identifierade problem från plockpersonalens perspektiv.  

Dessa problem framkom genom intervjuer med koordinatorer och plockpersonal. 

- Sortering på ordrar A-P fick blandade synpunkter där vissa var positiva och andra 

negativa.  

- Orsaker till nolljagning kan vara att artikeln kan blivit placerad på fel plats eller 

leverantör levererat fel antal än vad som mottagits enligt orderpapper.  

- Vissa artiklar är mer värda än andra vilket gör att nolljagningen ibland kan vara 

“onödigt”.  

- Emballagen visar sig väldigt ofta vara för små vid slutet av ordern vilket resulterar 

ompackning och ökad stress hos arbetarna.  

- För många felplock uppstår dagligen vilket kan bero på stress speciellt på eftermiddag 

då ordrarna blir många.  

- Stressigt speciellt på eftermiddagspassen och höga krav skapar utrymme för                          

felplock.   

- De mer erfarna plockarna får plocka extra för att kompensera de mindre erfarna 

plockarna för att klara av dagens mål.  
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5.2 Layout   

Layouten presenteras i Figur 13 för att se hur plockgångarna är placerade samt vart i lagret 

olika artikeltyper befinner sig.  

 
 Figur 13. Layout på DHL Supply Chain Ford avdelning   

Gångarna och hyllorna är markerade med siffror och bokstäver vilket gör att sökandet efter 

rätt artikel blir smidig och effektiv. Liknande artiklar är placerade på samma plats och 

högfrekventa artiklar har eget område i lagret. I Deepstacking zonen, vilket är ett avlångt 

bord, sker packningen av alla emballage. Farliga artiklar placeras i en enskild och säker lokal, 

s.k. Haz. Material i figur 13. Olja är exempel på vad som återfinns i den lokalen. Personal 

plockar med truckar vilka har varningsblinkers på framsidan med syftet att varna gående när 

en truck exempelvis kommer runt ett hörn. De olika färgerna i figur 13 indikerar olika typer 

av artiklar som t.ex. de gulmarkerade är högfrekventa artiklar, där mest plock sker och de 

ljusblå är glasartiklar.  

5.3 Reklamationsdata på de tre främsta felen som uppkommer vid plock 

DHL har detaljerad data på reklamationerna som kommer att presenteras under denna rubrik. 

Tabellerna kommer att analyseras och all data som presenteras kommer att vara relaterade till 

DHLs plockkvalitélitet, d.v.s. all data som inte har någon betydelse för projektet kommer att 

uteslutas.  

Data är från januari 2017 till mars 2018 och gäller tre olika reklamationsfel samt kostnader 

som dessa feltyper skapar för lagret. De reklamationsfelen som valts ut utgör den största delen 

utav den totala reklamationskostnaden, vilket leder till att förbättringar inom dessa områden 

ger bäst resultat för organisationen. Data har begränsats under jan 2017- mars 2018 p.g.a. 

projektets omfattning i tid samt att månaderna för 2018 var av intresse för att undersöka 
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Tabell 1: Reklamationskostnader för feltypen skador månadsvis för januari 2017 - mars 2018 (egen tabell) 

starten på årets kostnader. De olika kostnaderna för respektive feltyp är tillhandahållna av 

DHL och används vid beräkningar nedan.  

De olika reklamationsfelen är och beräknas följande:   

●  Skadad artikel: Totalkostnaden för feltypen skadad artikel beräknas genom att 

summera produktpris för antalet skadade artiklar som levererats under tidsintervallet.  

●  Fel artikel levererat: För att beräkna feltypen fel artikel levererad multipliceras 

antalet fel med straffkostanden 197,6 kr. Sedan summeras denna kostnad under hela 

tidsintervallet. 197,6 kr är en kontrakterad straffavgift som DHL får betala vid varje 

fel av denna typ. 

●  Fel kvantitet levererat: Vid beräkning av totalkostnad för feltypen fel kvantitet 

levererad multipliceras antalet fel med priset för artikeln. Sedan summeras alla fel för 

typen under tidsintervallet. T.ex. när kunden beställer 4 skruvar men DHL levererar 

endast ut 1, då får DHL betala 3 gånger priset för en skruv.  

 

 

Tabellerna 1, 2 och 3 kommer att innehålla detaljerad information som frekvens, totalkostnad 

för reklamationsfelen samt andelen reklamationsfelet utgör av den totala 

reklamationskostnaden. Totalkostnaden och andelen fel beräknas per månad. Data som 

kommer att presenteras nedan är från då reklamationerna blivit mottagna av DHL. Värt att 

nämna är att alla reklamationer som presenteras har behandlats och accepterats av DHL. Vissa 

reklamationer accepteras inte av DHL p.g.a. olika anledningar.          

 

 

Totala kostnaden för perioden i tabell 1 blev 283288 kr. Det visade ett ökande antal skador i 

slutet av året 2017 samt januari år 2018. Totalkostnaderna är väldigt stora speciellt maj-aug 
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2017 och november-mars år 2017/2018. Det finns inga tydliga mönster då antalet fel är lågt 

vilket resulterar låga totalkostnaderna. I början på år 2017 var det få skador trots högt antal 

levererade artiklar, därefter ökade både antalet skadade artiklar och totalkostnaden.   

Tabell 2: Reklamationskostnader för feltypen fel artikel levererad månadsvis för januari 2017 - mars 2018 (egen 
tabell) 
 

  

  

Kostnaden för fel artikel levererad för den angivna perioden i tabell 2 blev 213803 kr. 

Mönster identifieras i tabellen där lågt antal fel resulterar i låg totalkostnad vilket som anses 

vara normalt och väntat. Inga andra speciella trender är uppenbara. I jämförelse med tabell 1 

är antalet fel betydligt större vilken kommer att påverka att de administrativa kostnaderna blir 

högre för denna feltyp.  

Tabell 3: Reklamationskostnader för feltypen fel kvantitet levererat månadsvis för januari 2017 - mars 2018 
(egen tabell)  
 

  

  

Tabell 3 visar kostnaden för fel kvantitet levererat som uppgick till 882429 kr. Tabellen visar 

inga tydliga trender då kostnaderna och antalet fel pendlar. Perioden som avviker är oktober-

november 2017 med väldigt höga totalkostnader och antal fel. Totalkostnaderna är extremt 

höga till skillnad från de övriga feltyperna, även de administrativa kostnaderna kommer bli 

väldigt höga eftersom det höga antalet fel denna feltyp har. Denna feltyp kostar DHL väldigt 
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mycket då DHL betalar artikelns värde som kompensation till Ford.   

5.3.1 Paretodiagram reklamationskostnader    

Kostnader som presenterades i avsnitt 5.3 och uppgick till: 

• Skadad artikel: 283288 kr 

• Fel artikel levererad: 213803 kr 

• Fel kvantitet levererat: 882429 kr 

har blivit uppställda i ett Paretodiagram illustrerat i figur 14.  

  

Figur 14. Paretodiagram för de tre reklamationstyperna. Diagrammet visar kostnaderna i 

kronor från jan 2017-mar 2018 för respektive feltyp. 

Paretodiagrammet illustrerat i figur 14 visar vilken av de tre typerna som utgör den största 

delen av den totala reklamationskostanden. Eftersom de olika felen bidrog till olika kostnader, 

var Paretodiagrammet nödvändigt för att prioritera vilken feltyp som påverkar kostnaden 

mest. Fel kvantitet levererad utgör den största delen med stor marginal därefter skadad artikel 
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och minst fel artikel levererat.  

5.3.2 Paretodiagram totalkostnader inklusive administration & hantering  

Vid reklamationer uppstår kostnader i form av administration och hantering, vilket beräknas 

enligt följande:   

225 arbetsdagar för år 2018 med administrations- och hanteringstid mellan 21-30 min. En 

arbetare kostar vanligtvis ca 500 000 kr per år vilket kommer att användas i beräkningen samt 

8 arbetstimmar/dag. [4, DHL] 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟	×	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑑𝑎𝑔	 = 	𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 ⇒ 225	×	8	 = 	1800ℎ	    

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	å𝑟
𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 ⇒

	500	000	𝑘𝑟
1800	ℎ = 278	𝑘𝑟/ℎ 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 =
278	𝑘𝑟/ℎ

60 	≈ 	4,6	𝑘𝑟/𝑚𝑖𝑛 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 4,6	×	21 = 96,6	𝑘𝑟/𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 4,6	×	30 = 138	𝑘𝑟/𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Vid beräkning av totalkostnader vilket presenteras i tabell 4 har medelvärdet av minsta och 

maximala kostnad per reklamation för administration och hantering använts. Alltså:  

96,6 + 138
2 = 117,3	𝑘𝑟/𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

De beräknade administrations- och hanteringskostnaderna presenteras i tabell 4 nedan.  

Tabell 4: administrativa- och hanteringskostnader under jan 2017-mar 2018 

  

De administrativa- och hanteringskostnaderna är en viktig del i reklamationskostnaderna då 

dessa kostnader uppstår p.g.a. just reklamationer. Kostnaderna uppstår genom att personal får 
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hantera de reklamationerna som DHL får in. Dessa reklamationer behöver undersökas, samt 

kompensera kunden om reklamationen beviljas. För att få den hela kostnaden som 

reklamationen skapar måste dessa kostnader tas med vilket kommer att illustreras i ytterligare 

ett Paretodiagram i figur 15.   

 

Figur 15. Paretodiagram på totala kostnaden som reklamation skapar från jan 2017-mar 

2018 för respektive feltyp..   

Dessa kostnader är de totala kostnaderna som respektive reklamation skapar. Tydligt visas att 

fel kvantitet levererat utgör den största delen av kostnaderna, vilket gör att mest fokus 

kommer att läggas på att hitta förbättringsförslag på denna feltyp. 
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6 Analys av resultatet 

I detta avsnitt kommer alla identifierade problem att presenteras igen men endast de 

problemen som har en koppling till feltypen fel kvantitet levererade kommer att genomgå 

förbättringsprocessen. Detta eftersom enligt beräkningar och Paretodiagram resulterat att 

störst inflytande på den totala kostnaden utgörs av denna feltyp. Problemen som kommer att 

stå i fokus är följande: 

1. Nolljagning är ibland ”onödig” då alltför billiga artiklar letas upp.  

2. Emballagealgoritmen ger ibland för små emballage. 

3. Stressigt speciellt på eftermiddagspasset orsakar felplock.  

4. Fel kvantitet plockas från plockplats.  

5. Buffertkort tappas bort eller anger fel information. 

Uteslutna problem 

A. Vissa arbetare tycker att den nya åtgärden med att bokstavera ordrarna krånglar till 
arbetet. Dock anses detta endast vara tillfälligt då arbetarna behöver ställa om sina 
vanor. 

B. De mer erfarna plockarna får plocka extra för att kompensera de mindre erfarna 

plockarna för att klara av dagens mål. 

 

Motivering till varför dessa problem uteslöts är för att de anses vara lägre prioriterade 

problem som mindre påverkar antalet fel och den totala kostnaden. Anledningen till varför 

problem A är lägre prioriterat är på grund av att detta problem endast anses vara tillfälligt. 

Grunden till varför problem B är lägre prioriterad beror på att endast en plockarbetare hade 

detta som åsikt och därför verkar inte detta problem vara kritiskt. Detta påverkar inte heller 

problemet fel kvantitet levererat i samma utsträckning som de andra.  

6.1 Förbättringsförslag    

Avsnittet förbättringsförslag kommer att ta upp de kvarstående identifierade problem som 

kommer att genomgå en förbättringsprocess med en/flera teorier eller förbättringsverktyg.  

Problem 1. Nolljagning är ibland “onödig” då alltför billiga artiklar letas upp.  

För förbättringsförslag på problem 1 har Jidoka och rotorsaksanalysverktyget 5 varför använts 

för att stoppa aktiviteten när det tar för lång tid eller när lönsamheten försämras.  
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Förbättringsförslaget är att personal som nolljagar endast får en viss tid på sig, denna tid 

kommer att vara olika beroende på vilken artikel som nolljagas. Skulle exempelvis en väldigt 

billig artikel nolljagas, får denna aktivitet endast ta max 5 minuter. Eftersom det är mer 

lönsamt att köpa in artikeln igen, än att spendera 30 minuter för att leta upp artikeln där risken 

finns att den aldrig hittas. Naturligtvis om artikeln skulle vara av högre värde, får nolljagning 

mer tid för att försöka hitta artikeln.   

Problem 2. Algoritmen ger ibland för små emballage.  

Förbättringsverktyg som används för problem 2 är 5 varför som kommer att utföras enligt 

följande:  

Problem: Emballagealgoritmen ger ibland för små emballage vilket leder till ompackning. 

Varför? Emballagealgoritmen är utformad för att täcka 100 % av volymen på emballaget.   

Varför? För att ju bättre packade emballage, desto bättre för ekonomi.   

Åtgärd: Skapa en säkerhetsmarginal så att när exempelvis volymen täcker över 95 % av 

emballaget, väljs automatiskt en större storlek på emballaget.  

Eftersom rotorsaken identifierats behövs endast 2 frågor i detta fall.  

Problem 3. Stressen speciellt på eftermiddagen orsakar plockmisstag. 

För problem 3 har Poka Yoke och 5 varför använts för att minska plockmisstagen och bygga 

in kvalitet i processen.   

En digitalisering av orderprocessen skulle öka plockkvalitén för att varje plock måste 

verifieras i form av artikeltyp, samt kvantitet. Detta för att den mänskliga faktorn utgör en stor 

del till plockmisstagen och genom att försvåra det att göra fel, kommer dessa misstag att 

minskas vilket kommer att resultera i mindre reklamationskostnader.  

Genom att införa att alla artiklar som plockas ska skannas, blir det svårare att göra fel. 

Skanning av artiklar kan även förbättra processens andra aktiviteter. T.ex. kan lagersaldot 

kontinuerligt uppdateras, samt visas det när artiklar i en plockplats håller på att ta slut. Då kan 

materialhanterare direkt ta itu med påfyllning. Dock är kostnaden för denna digitalisering 

okänd vilket leder till frågan om denna digitalisering är lönsam att investera i. 
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En enklare tänkbar lösning är att ändra orderpappret. Orderpappret kan uppfattas som rörigt 

med en stor samling siffror vilket kan bli lätt att uppfatta fel, speciellt vid hög belastning. 

Genom att endast ha nödvändiga siffror för plockare att ta hänsyn till, kan detta göra det 

lättare att plocka rätt antal från början. Som exemplen nedan följer är det många siffror i en 

liten yta. Figur 16 A illustrerar hur det är nu.  

A) 

 

B) 
 

 

 

 

 

Figur 16. En jämförelse mellan orderpapper. A) Nuvarande orderpapper. B) Enklare variant 

för plockare.  

Som det ser ut är det många siffror på en liten yta vilket enkelt kan blandas ihop. Figur 16 B 

visar en enklare variant av orderpappret där de nödvändiga siffrorna för plockaren är avskilda 

från resten. Plockare behöver endast veta antal och plats, då artikelnummer alltid kontrolleras 

när plocket väl sker. Därmed kan plocket eventuellt underlättas genom att avskilja dessa 

nödvändiga siffror från resterande. En viktig notis är att siffror får ej plockas bort från vänstra 

delen på figur 16 B då detta är en klisteretikett som måste sitta på artikeln.  

Problem 4. Fel kvantitet plockas från plockplats.  

För att identifiera rotorsakerna för detta problem har Ishikawa-diagram tillämpats som 

verktyg. Övrig information som leder fram till rotorsakerna kommer främst från synpunkter 

från medarbetare. Utifrån Ishikawa-diagrammet nedan kan den mänskliga faktorn lätt pekas ut 

som rotorsaken. Dock är detta ej korrekt då i processen, är det alldeles för enkelt att göra fel, 

vilket anses som rotorsaken till detta problem utifrån ett systemsyns perspektiv. För att ta itu 

med detta problem behöver processen förbättras. Med Lean, Jidoka och Poka Yoke kan 
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processen bli mer säker samtidigt som kvalitet byggs in i processen. Detta anses kunna uppnås 

i större utsträckning med införandet av streckkodsläsare eller pick to voice. Pick to voice 

lösningen går ut på att genom ett headset, få information om respektive plock och plockare 

måste vid plocket bekräfta artikelnummer och kvantitet genom tal. Denna lösning anses vara 

väldigt praktisk i DHLs fall då plockare kommer ha båda händerna fria, samt kommer behöva 

bekräfta plocket varje gång via tal vilket kommer försäkra att plockare valt rätt antal. 

Rotorsaker under mätning som är kopplat till ompackning har redan blivit behandlat i problem 

2.  

Lösningen med streckkodsläsare går ut på att varje plockare har egen streckkodsläsare och 

under plocket skannar varje artikel för att verifiera att den tillhör rätt order, innan den läggs i 

tillhörande emballage. 

Figur 17. Ishikawadiagram med problemet fel kvantitet plockas. (Egen bild) 

Problem 5. Buffertkort tappas bort eller anger fel information. 

Eftersom buffertkort som förklarades i avsnitt 5.1.5 hanteras helt manuellt och transporteras 

till och från buffertlampan hela tiden är det ganska självklart att förr eller senare tappas kortet 

bort eller fel information anges på kortet. Det är lätt att göra fel helt enkelt och därför är Poka 

Yoke lämpligt princip att ta till för att ta itu med detta problem för att göra det enklare att 

plocka rätt. En sådan lösning för att göra det lättare det för plockaren att göra rätt är 

digitalisera hela buffertprocessen. Därmed kan buffertkorten tas bort helt och bufferten skulle 
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finnas endast digitalt i WMS. Buffertplatsen anges digitalt vid inleverans och 

materialhanterare indikeras automatiskt när en plockplats är eller håller på att ta slut då det 

automatiskt uppdateras kontinuerligt när ordrar tas, hur många artiklar som finns tillgängliga 

och hur många som skickats. Samt att när buffert “checkas ut” från systemet för att flyttas till 

plockplats, uppdateras tillgänglig buffert automatiskt. Därmed slipper plockare ansvaret att 

underrätta materialhanterare då det sker automatiskt, samt slipper materialhanterare att 

manuellt uppdatera buffertkort. Dessa lösningar finns tillgängliga, dock har det varit svårt att 

rådfråga om priser då dessa ofta är skräddarsydda. Därmed har en investeringskalkyl i detta 

projekt uteslutits.   
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7 Slutsatser 

Slutsatser som bygger på förbättringsförslagen är följande:  

● Ge nolljagning en begränsad tid som beror på artikelns värde för företaget.  

● Införa säkerhetsmarginaler till algoritmen som ger förslag till emballage.  

● Digitalisera plockaktiviteten genom att använda streckkodsläsare eller pick to voice.  

● Ändra orderpapper så att plockare endast tar hänsyn till nödvändiga siffror för plocket.   

● Digitalisera hela buffert- och lagerhanteringsprocessen.   

De slutsatser med koppling till digitalisering och val av emballage är säkra slutsatser som 

troligtvis kommer bidra till att lönsamheten förbättras. En gissning skulle vara att om dessa 

åtgärder utförs kan företaget spara över 50% av kostnaderna presenterat i Figur 15.   
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8 Diskussion 

Reklamationsdatan visade tydligt vilken reklamation som bidrog mest till totala 

reklamationskostnaden och det var fel kvantitet levererat. Orsakerna till detta fel kan anses 

vara flera, dock betraktas största orsaken som att det är för enkelt att göra fel. Trots att dessa 

fel enbart är en bråkdel av vad lagret levererar, alltså mycket liten jämfört med antalet rätt, är 

denna kostnad onödig och stor som lagret har möjlighet att bespara istället. Dessa 

reklamationer drabbar även kunderna, samt deras vidare kunder vilket försämrar företagets 

rykte. Den föreslagna lösningen med att digitalisera hela plockprocessen är något som 

anammats av många lagerföretag, och som enligt denna studie kan vara den bästa för att 

minska plockmisstagen.  

Den enkla lösningen med att avskilja de nödvändiga siffrorna från resten av siffrorna på 

orderpappret är något som bör förbättra plockkvalitén då det framkom i intervjuer att 

blandning av siffror är en av orsakerna till att fel antal av artiklar skickas. Denna lösning bör 

presenteras för arbetarna för att få deras synpunkter och eventuella förbättringsförslag. 

Därefter bör den testas under en tid för att avgöra om lösningen bidrog till en förbättring. Det 

är inte heller säkert att lösningen är långsiktig då tidigare liknande förändringar av 

orderpapper endast förbättrade plockkvalitén kortsiktigt innan den återgick till sämre nivåer.  

Det kan diskuteras om produktiviteten eventuellt minskas på grund av införandet av 

streckkodsläsare för att fler steg läggs till (streckkodsskanning) i processen, men det kan 

kompenseras mot den bättre kvalitén och leveranssäkerhet som förväntas. Vidare behöver inte 

produktiviteten minska långsiktigt. En sannolik orsak till varför produktiviteten minskar när 

nya steg införs är att det är något som arbetare måste vänja sig vid. Därmed bör 

produktiviteten successivt öka när de nya processerna bemästras av arbetarna. Införandet av 

streckkodsläsare eller pick to voice skulle även kunna ersätta kontrollanten ifall plockkvalitén 

förbättras markant. På så sätt byggs kvalitet in i processen och därmed tillämpas Lean 

principen Jidoka. 

I projektet har endast kostnad för reklamationer och hantering av reklamationer studerats. Det 

är värt att notera att det finns kostnader i form av tid och försämrad produktivitet på grund av 

t.ex. byte av emballage. En sådan komplikation kan ofta gå förbi obemärkt eftersom det inte 

bidrar till direkta kostnader som uppmärksammas. Dock bidrar det till frustration hos 

plockare, försämrad produktivitet och förlorad tid när plockare behöver byta emballage. En 

enkel lösning till ett sådant problem är som tidigare nämnts högre marginaler för hur tätt 

packat ett emballage bör vara.  
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Det är förståeligt att det inte är ekonomiskt lönsamt när större emballage än vad som behövs 

packas och skickas. Dock är det till mycket större gagn när emballage större än nödvändigt 

levereras då och då, än att ha så strama marginaler som möjligt och plockare behöver flytta på 

artiklar från emballage till emballage. Även detta är något som bör testas fram för att hitta 

mest lönsamma alternativet med hänsyn till förlorad tid och produktivitet, samt frustration hos 

plockare.  

Under problem 1 presenterades lösning för att handskas med nolljagning och dess kostnad i 

form av förlorad tid, samt att vissa artiklar är mer värda att nolljaga än andra. Trots att det är 

mycket mer lönsamt att köpa in vissa artiklar än att nolljaga, är det diskutabelt då det är 

goodwill från företagets sida till kunden att avsätta resurser för att leta rätt och leverera det 

som kunden beställt, när kunden beställt det, även om det ej är ekonomiskt lönsamt för 

företaget. Dock anses nolljagning fortfarande som ett slöseri och ett resultat av ett misstag 

tidigare i processen. Att arbeta med att försöka förhindra eller minska dessa misstag i början 

av processen är något som kommer minska nolljagning. Jidoka i det här sammanhanget är en 

mycket användbar princip att ta till.  

Lagret har även en egen reklamationsavdelning, där alla reklamationer från kunder undersöks 

för att hitta orsaken till reklamationen och i framtiden försöka förebygga det. Kunden har fyra 

veckor på sig att reklamera, vilket kan göra det problematiskt att diskutera med operatören om 

vad som gick fel då personalen ofta har glömt vad som pågick den dagen. Vidare var 

reklamationsavdelningen utanför projektets avgränsning och har inte direkt behandlats. DHL 

Supply Chain har även en kontrollant som dagligen kontrollerar fem procent av alla produkter 

som skickas ut för att försöka upptäcka och åtgärda avvikelser innan de når kunden, samt för 

att ta upp avvikelser med ansvarig operatör på plats för att operatören inte ska begå samma 

misstag igen. [David Stoltz, operations supervisor]  

Inom Lean är åttonde slöseriet outnyttjad kreativitet vilket bl.a. är när medarbetare inte 

involveras,  som i DHLs fall kan förbättras. DHL kan jobba mera med daglig styrning och 

försöka att involvera alla medarbetare i förbättringsarbeten. Det har kommit fram många bra 

synpunkter att ta hänsyn till, speciellt vid intervjuerna där de mer erfarna medarbetarna hade 

väldigt bred förståelse för processerna. Vid observationer lades märke till förbättringstavlor, 

men endast vid korridorer och avlägsna platser. Helst ska dessa tavlor vara i lagret och innan 

varje pass gå igenom t.ex. hur många ordrar som kommit in, samt gårdagens prestationer. 

Genom dessa tavlor kan förbättringar uppmuntras och ge motivation till medarbetare 

samtidigt som synpunkter om orderprocessen kan tas upp.  
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Paretodiagrammet presenterade väldigt höga kostnader vilka gick upp mot 1,7 miljoner och 

dessa kostnader är förmodligen betydligt högre eftersom vid feltypen fel kvantitet levererad 

uppstår det ofta att alltför många artiklar skickas och detta rapporteras inte. Vanligtvis 

behåller kunden dessa extra artiklar på DHL:s bekostnad. Därför kan inte denna kostnad 

beräknas eller uppmärksammas på samma sätt som när kunden får för lite artiklar. Med detta 

förklarat kan kostnaderna på Paretodiagrammen vid feltypen fel kvantitet levererad vara 

betydligt högre än vad som presenterats.    

Eftersom få litteratur har använts som referenser, kan trovärdigheten försämras. Dock är 

litteraturen som använts kurslitteratur som i sin tur hänvisar till många andra källor. Detta 

resulterar i att trovärdigheten för litteraturen kan anses tillräcklig.    

Något som kommer på frågan är om stress skulle kunna minskas utan att införa en digital 

lösning för att verifiera ordrar. Detta skulle kunna gå om fler plockare anställdes, men det 

skulle inte lösa faktumet att vissa aktiviteter tar längre tid än beräknad och är former av 

slöserier, t.ex. ompackning, nolljagning m.m. Därmed handlar själva frågan inte direkt om att 

operatörerna är underbemannade. Skulle åtgärderna som rekommenderat i slutsatsen införas 

borde stressen minska genom att minska. Dock säkerställer inte 

digitaliseringsrekommendationen som ges i slutsats att mindre fel görs i samband med 

plockaktiviteter, utan detta verktyg gör att det blir svårare att göra fel genom att behöva 

verifiera allt som plockas i enlighet med ordern.  

 

Fortsatt arbete 

För att komma fram till bättre lösningar kan tipset ges att undersöka vilka digitala verktyg det 

finns idag för logistikföretag för att använda ett passande verktyg för DHL:s lager. Eftersom i 

denna rapport har lösningen varit att digitalisera aktiviteter och processer, men fokus har inte 

prioriterats på att undersöka vilken typ av teknik som är bäst lämpligt för just DHL Supply 

Chain Örebro. Det kan finnas befintliga digitaliseringsverktyg som är bättre lämpade än 

streckkodsläsare och som är värda att fortsätta att undersöka.  
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