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Sammanfattning 

Tech	Data	använder	en	del	Poka‐Yoke‐system	i	företaget	för	att	undvika	att	misstag	sker,	
som	till	exempel	att	fel	produkter	skickas	till	konsumenten.	Inom	företaget	finns	även	
datasystem	och	andra	elektroniska	apparater	som	underlättar	arbetet	vid	plock	och	
packning	av	produkter.	För	att	kunna	bemanna	rätt	station	med	rätt	kompetens	och	lagom	
arbetskraft	används	dataprogram	som	gör	det	möjligt	att	spåra	personal,	det	vill	säga	ha	
mer	uppsyn	över	vem	som	jobbar	var	och	hur	effektivt	arbetet	där	fortlöper.		
	
Företaget	Tech	Data	AB	har	under	de	senaste	åren	fått	produktionsförluster	på	grund	av	att	
kunder	får	felskickade	varor	eller	fel	antal.	Resultatet	är	allt	från	att	kunder	tjänar	på	att	få	
mer	än	vad	de	egentligen	beställt	och	aldrig	meddelar	detta	till	företaget,	till	att	kunder	får	
mindre	än	de	beställt	och	hör	av	sig	genast.	
	
Målet	med	examensarbetet	är	att	identifiera	problem	samt	föreslå	åtgärder	som	eliminerar	
produktionsförluster.	Utgångspunkten	är	den	nuvarande	produktionssituationen	på	Tech	
Data.	Vi	ska	studera	processer	och	rutiner	på	företaget.	Teorierna	som	vi	kommer	att	
använda	oss	av	kommer	från	kurslitteraturen	som	bl	a	LEAN,	TQM	och	Fiskbensdiagram.	
Underlag	från	arbetet	på	Data	Tech	samlas	in	bl	a	genom	intervjuer.	Analys	och	förslag	till	
åtgärder	görs	med	olika	förbättringsverktyg	som	LEAN,	Fiskbensdiagram	och	RAMP‐test.			
	
Med	utgångspunkt	från	utvalda	teorier	och	det	resultat	av	analysen	som	genomfördes	för	
att	identifiera	problem	kom	vi	fram	till	att	det	behövs	nya	rutiner	för	personalen,	
mjukvaruuppdatering	för	att	hantera	arbetet	smidigare	och	felfritt,	omdesign	av	stallage	
och	bord	för	att	öka	kvalitén	på	arbetsmiljön,	bland	annat	den	fysiska	belastningen,	samt	
visuella	skyltar	för	att	kunna	nå	bästa	resultat. 

Nyckelord 
Effektiviseringsmodell, lagereffektivisering, förbättringsförslag.
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Abstract 
Click	Tech	Data	use	some	Poke‐Yoke	systems	in	the	company	to	avoid	mistakes	happen	so	
that	not	the	wrong	product	is	sent	to	the	consumer.	The	company	also	uses	computer	
systems	and	other	electronic	devices	that	facilitate	the	work.	As	the	right	man	for	the	right	
station	with	the	right	skills	and	sufficient	labor	used	computer	programs	that	make	it	
possible	to	track	personnel,	which	means	that	you	know	who	is	working	where	and	how	
effectively	they	work.	
	
At	present,	the	company	Tech	Data	AB	has	in	recent	years	received	product	losses	due	to	
the	clients	get	wrong	goods	sent	or	the	wrong	number.	The	result	is	that	customers	get	
more	than	what	they	actually	ordered	or	that	customers	get	less	than	ordered,	and	get	in	
touch	immediately.	
	
The	goal	of	the	project	is	to	identify	problems	and	propose	improvement	options	that	
eliminate	product	loss	and	rework	as	Tech	Data,	through	studying	the	process	and	
procedures	with	the	help	of	literature,	interviews	and	various	enhancement	tools	such	as	
Lean,	Fishbone	Diagrams	and	RAMP.	
	
Based	on	selected	theories	and	the	results	of	the	analysis	carried	out	to	identify	problems	
and	improvement	options,	we	concluded	that	new	procedures	that	staff	will	follow	to	avoid	
making	mistakes,	software	update	for	the	system	to	handle	the	work	easier	for	eliminate	
the	risk	of	error,	the	design	of	shelving	systems	and	tables	to	enhance	the	quality	of	the	
working	environment	including	the	physical	load	and	visual	signs	in	order	to	achieve	the	
best	results.here	to	insert	text 
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Förord  

Denna rapport är en sammanställning av vårt examensarbete inom ramen för 

utbildningen till högskoleingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi och 

produktionsinriktning.  

Examensarbetet är utfört på Tech Data i Jordbro under en tio-veckors period. 

Under vår tid på Tech Data har vi kommit i kontakt med flera personer som har hjälpt 

oss med idéer och kunskap som har fått arbetet att fortsätta framåt.  

 

Vi vill tacka alla som har varit till stöd både från Tech data och KTH under projektets 

gång: 

 

 

Claes Hansson  Inriktningsansvaring, KTH  

Erika Bellander  Handledare, KTH 

Bertil Wanner  Lärare, KTH  

Åsa Norrby   Administratör, Tech data 

Ertem Koyluoglu  Handledare, Tech data 

Thony Belzing  Handledare/Lageransvarig,Tech data  
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Begrepp 

 

ERP-system: Enterprise Resource Planning, ett affärssystem dvs. ett 

programpaket med integrerade IT-system för att ta hand om ett företags 

informationshantering och tillgodose ett företags behov av styrning och 

administration. 

MISSPICKS: statistik över felplockade och felpackade produkter, och 

adresslappsförväxlingar. 

PM: pick module, plockavdelning som består av tre våningar som innehåller 

små produkter. 

RDT: Handdator som är kopplad till system för att kunna hantera order vid 

plock. 

TOT: order/produkt-behållaren som åker på rullband mellan plock- 

avdelningar och packstationer. 
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1  Inledning 

Kort sammanfattning av projektets ämne, metod och problemställning. 

1.1 Bakgrund 

Tech Data innehåller flera avdelningar med både plock- och förpackningsstationer av 

produkter. Vid vissa tillfällen har personalen plockat och packat in fel produkter. Dessa 

produkter har då skickas vidare till kunden, och detta har medfört produktionsförluster 

för företaget. Därför skall detta projekt gå ut på att vi studerar hela processen för att få 

fram var felet ligger, och hur det kan undvikas. Vi som gör studien ger även förslag på 

förbättringar och saker man kan utveckla för att eliminera förlusterna. 

1.2 Mål 

Målet är att identifiera olika rotorsaker och störningar i processen som leder till fel 

plock av produkter. Förbättra rutiner och föreslå förbättringar genom att använda sig 

utav olika kvalitetsverktyg. Detta görs för att kunna studera olika faktorer, 

produktflödet och kvalitén för att se på problemen från olika synvinklar. 

1.3 Omfattning   

Företaget Tech Data AB har under de senaste åren fått stor produkt förluster på grund 

av att personalen har plocka, packat och skickat fel produkter till kunder. Förlusterna 

har påverkat företaget ekonomiskt och lett till att onödiga slöserier uppstår, som 

transport kostnader, om arbete och onödig väntan.  

1.4 Omfattningsfrågor  

 Är det fel på rutinerna? 

 Vad är orsakerna till att fel produkter plockas/packas? 

1.5 Kravspecifikation 

 Examensarbete skall leverera en förstudie och förslag på förbättringar. 

 Examensarbete skall leverera jämförande information om hur den ekonomiska 

förbättringen kommer att se ut efter implementering av förbättringar.   

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte beröra: 

 Genomförande av föreslagna förbättringar samt lösningar. 

 Ändringar på lagrets layout. 

 Beräkningar på den ekonomiska delen utan endast jämföra. 

 Programmering eller hantering av mjukvara. 

 Någon form av budgetkalkyl för implementering av förbättringar. 
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1.7 Metod 

Under projektens gång användes olika verktygsmetoder för att minska onödiga slöserier 

med hjälp av LEAN-huset samt de7+1 slöserierna. 

Fiskbens-diagram för att kunna bryta ner huvud orsakerna i mindre rubriker för att 

komma åt rot orsakerna med hjälp av 5-Varför och kurslitteratur som Kvalitet från 

behov till användning (Klefsjö, 2012). RAMP-test, ergonomi test för att säkerställa 

arbetsmiljön för ökad kvalités nivå på arbetet.  

Examensarbete påbörjades med information samling genom observationer och tester. 

Därefter gjordes personliga intervjuer för att samla in mer information om problemen 

samt för att få förslag och idéer för att påbörja projektet på säker grund innan arbetet 

utvecklas vidare.   

Med hjälp av statistik och samlade data över de senaste åren blev det lättare att förstå 

processen samt agera på de avdelningar där problemen ofta uppstod. Resultat för 

mätningar av tid, kostnad, upp fyllnad av krav i olika processer studerades för att kunna 

ta fram nulägeskartläggning och nulägesanalys. Därefter analyserades processerna 

genom Benchmarking samt kurslitteratur. 

All dokument numrerades stegvis under hela processens gång för att kunna spåra 

orsakerna.   

 

Huvudsakliga informationskällor: 

 Personliga intervjuer. 

 Sammanställningar av samlade information. 

 Praktisk studie. 

 Kurslitteraturer. 

 Benchmarking. 

 RAMP-test. 
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1.8 Företaget Tech Data  

Tech Data Corporation är en av världens största distributörer av IT-produkter, tjänster 

och lösningar från marknadens ledande leverantörer med över 120 000 återförsäljare i 

mer än 100 länder. På den europeiska marknaden omfattar affärsmodellen även 

affärsområdena Azlan (nätverksprodukter och systemlösningar), TD Mobile 

(mobiltelefonprodukter), Maverick (AV-produkter) samt Datech (CAD-produkter).  

 

Tech Data har lokalkontor i Danmark, Norge och Finland och med ca 230 medarbetare 

omsätter ca 14 miljarder kronor på den nordiska marknaden. Med unik kompetens, hög 

tillgänglighet, effektiv logistik och efterfrågade kringtjänster hjälper Tech Data dagligen 

återförsäljare att på ett kostnadseffektivt sätt sälja och marknadsföra IT-produkter och 

lösningar till företag, organisationer, myndigheter och privatkonsumenter. 

AFFÄRSIDÈ OCH VISION 

”Tech Data ska vara den framgångsrikaste teknik- och tjänstedistributören på den svenska 

marknaden, både inom traditionell IT-distribution och inom våra specialistområden. Vi ska vara 

förstahandsvalet för våra kunder och affärspartners och vi ska attrahera de bästa och kunnigaste 

medarbetarna.” 

(Tech Data Sverige, 2015)
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2 Teoretisk referensram 

De olika förbättringsverktygen som användes under projektet.  

2.1 TQM 

Total Quality Management är en ledningsstrategi. Total kvalité är en beskrivning av 

kultur, attityd och organisationer av ett företag som stävar efter att erbjuda kunder 

produkter och tjänster som upp fyller deras behov. Defekter och förluster har 

eliminerats från verksamheten.  

TQM bygger på 8 byggstenar: Etik, integritet, tillit, träning, teamwork, ledarskap, 

erkännande och kommunikation. (Klefsjö, 2012) 

2.2 LEAN Huset 

 

Figur 1LEAN-huset (SPS Office 2007)  

Figur 1 ovan visar hur LEAN Huset är byggd för ett stabilt fungerade företag byggs då 

modulen med en grund som består av tre värderingar, kunden först, respekt för 

individen och eliminering av slöserier men det gäller att jobba med resten av huset för 

att det ska vara stabilt. 

Kunden först: Kunden skall alltid komma i första hand vid beslutsfattning. 

Respekt för individen: Visa respekt för varandra, från chefer till arbetskamrater. Alla 

ska värderas lika mycket och alla har en möjlighet till utveckling. 

Eliminering av slöserier: Minska alla onödiga slöserier, minska onödiga processer som 

stör arbetet och som leder till mer arbete. 

(Svedlund, 2009) 

De fyra principerna ständiga förbättringar, rätt från mig, normalläge- standardiserat 

arbetssätt och förbrukningsstyrd produktion är för att hjälpa företaget mot ett stabilt 

läge. 

Ständiga förbättringar: Alltid sträva efter förbättringar även om dagsläget är bra och 

lönsamheten är hög. 

Rätt från mig: Att man aldrig lämnar en avvikelse vidare till kunden, dessutom ska det 
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vara enkelt i företaget till att göra rätt och svårt att göra fel. 

Normalläge- standardiserat arbetssätt: Sträva alltid efter ett standardiserat sätt i 

arbetet för att kunna relatera till vid fel samt kan man få upp avvikelser vid ett 

normalläge. 

Förbrukningsstyrd produktion: För ett företag att med dragande system som börjar 

när kunden beställer. Alltså inga lager utan produktionen sätts igång när kunder har 

beställt. 

(Svedlund, 2009) 

De fyra prioriteringarna säkerhet/miljö, kvantitet, Leverans och ekonomi hjälper 

företag vid snabba beslut. För ett fullt fungerande företag måste alla fyra vara delaktiga 

för att det ska vara säkert arbete och investering med nöjda kunder. 

(Svedlund, 2009) 

 

2.3 De 7+1 slöserierna  

De 7+1 slöserierna är ett viktigt kvalitetsverktyg som hjälper företag ekonomiskt och 

bättre smidigare flöde. 

Överproduktion: innebär att man tillverkar mer än vad man behöver och det är 
kapitalbindning, överproduktion orsakar även andra problem och slöserier. 
Väntan: Väntetid är slöseri som kan bero på obalans i produktionslinan och det är 
förseningar i föregående moment/station. 
Onödiga transporter: det är slöseri vid förflyttning av material och information för att 
komplettera ett arbete. 
Överarbete: Det är att tillägga mer värde än vad kunden vill ha eller vill betala för. 
Omarbete: Det sker vid fel eller defekter på en produkt som kan leda till omarbete, 
kassationer och förseningar. 
Onödiga lager: Det är produkter/varor som ligger i hög och väntar, det är 
kapitalbindning. 
Onödiga rörelser: Vid dålig layout i en arbetsplats kan det bli mer onödiga rörelser för 
personalen. 
Outnyttjad kompetens: innebär att man inte använder hela prestationsförmågan vid 
arbete, tid går åt slöseri. 

(Wiberg, 2009) 
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2.4  Fiskbensdiagram 

Ishikawa Diagram som även kallas för orsak- och verkandiagram (Orsak och effekt 

diagram) eller fiskbensdiagram. Ett Ishikawadiagram är ett enkelt och effektivt 

hjälpmedel för att bryta ned problem.  

 

Utgångspunkten för ett Ishikawadiagram kan till exempel vara ett väl definierat 

problem. Problemet kan därefter brytas ned i ”underproblem”. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att man utgår från de klassiska 5M. Dessa är maskin, material, 

metod, människa, miljö. För varje underproblem kan man sedan använda sig av 

brainstorming fram orsaker till problemet.  

 

Figur 2Fiskbensdiagram (Johan Eklund, 2013) 

 

2.5 Ergonomi (RAMP) 

Ergonomin erhålls i lagerhantering där man är mer fysiskt och bär och flyttar på olika 

föremål. RAMP erhålls med hjälp av test som man fyller på olika utvärderingar till 

arbete, alla utvärderingar poängsätts och markeras med olika färger för att sedan 

komma fram till vad som är lämpligast att hantera. 
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2.6 Rutiner 

Rutiner är beskrivning av ett bestämt tillvägagångssätt hur en aktivitet bör utföras och 

vad som ingår i aktiviteten. Det ska finnas tydliga rutiner i varje metod där mänskligt 

arbete utförs för att eliminera fel och upprätthålla kvalitén.  

2.7 Visuella skyltar: 

För att rutiner ska följas bör då finnas visuella skyltar som ser till att man jobbar enligt 

rutinerna och gör att man kommer ihåg det rätta arbetssättet. 

2.8 Poka Yoke 

Poka Yoke är ett japanskt begrepp som betyder ”felsäkring”. Med Poka Yoke-system 

fungerar arbetssättet på ett enda sätt för att se till att jobbet fungerar helt rätt. Det kan 

alltså inte gå fel. 

 

(Greg, 2009) 

 

Figur 3Poka Yoke (Jyrk ikvalita, 2012)  
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3 Nuläget 

Hur företaget fungerar idag samt vilka processer och metoder företaget använder sig av. 

3.1 Ordersystem 

Tech Data AB använder sig av olika system för att kunna hålla hög kvalité på jobb och 

tjänster som de utför. För att en kund eller återförsäljare skall kunna beställa, 

samarbeta, med Tech Data AB måste kunden ansöka om kontrakt hos Tech Data AB. 

Kunden ska även komma in med papper från bolagsverket samt genomgå en 

kreditupplysning. Om kunden godkänns på alla dokument, kan Tech Data AB börja 

samarbeta med kunden.  Allt detta görs för att hålla hög säkerhet på arbetet.  

För att kunden skall göra en beställning kan då kunden välja mellan att ringa, maila eller 

beställa vid Tech Datas hemsida.  Stora företag som Media Mart och Dustin Home har ett 

annat system, så kallad (xamkoppling). Detta system är direktkopplat till lagret och 

hjälper de stora kunderna att beställa direkt från lagret utan att gå via administrationen 

på huvudkontoret. Ordern skickas till lagrets system för att ordern skall behandlas så 

fort som möjligt. Detta gör att en order kommer in direkt från kunden till lagrets system, 

vilket eliminerar risken att fel uppstår, som när order skickas från 

ledning/administration till lager.  

Andra beställningar går genom administrationens olika avdelningar beroende på vilken 

kund som beställer, för att kontrolleras och sedan skickas vidare till lagret. Beställningar 

skickas till lagret i turordning, det vill säga det finns inga beställningar som är akuta 

eller prioriteras före andra beställningar, utan beställningen som kommer in först 

skickas till lagret först, enligt FIFO metoden. Endast utlandsorder kan prioriteras vid 

vissa tillfällen. 

Alla beställningar skickas till lagret via det ERP-system man har, under samma dag före 

kl. 17:00. Efter att alla beställningar är mottagna i lagrets system, tar det olika lång tid 

för varje beställning att skickas till kunden beroende på orderstorleken, område och vad 

som är tillgängligt på lagret. 

Risken att fel kan uppstå vid beställningar är väldigt liten då kunderna oftast gör 

beställningar via mail som administrationen kopierar och skickar till lagrets system. 

Under denna process kan man bara knappa in fel antal produkter eftersom man 

markerar och kopierar produktens namn och EAN/serienummer och matar in det i 

systemet.   

Order skickas från huvudkontoret direkt efter varje kundorder. Order som skickas till 

Tech Data samlas i lager systemet och administrationen släpper ut order ca 1 gång i 

timmen för att det ska vara mindre transporter vid plock och mindre förflyttningar på 

personal mellan stationerna. När en order kommer till Tech Datas lagersystem kommer 

informationen sorterad och klar, vilka produkter som ska plockas i vilka avdelningar. 

Det sköter systemet automatiskt via EAN/serienummer på produkterna som är 
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registrerade på respektive avdelning, det vill säga att personalen som tar emot alla order 

i lagret ser direkt hur många order det kommer till varje avdelning. När dessa order 

kommer in i systemet skickas de inte direkt till respektive avdelning, utan order- 

mottagaren som har koll på systemet och orderingången är den som skickar vidare 

orderna efter prioriteringar och för att det ska vara rätt flöde i lagret. Vid flera order till 

grannländer prioriteras det före de andra utleveranserna eftersom avgångstiden på 

transporterna är tidigare än de som ska skickas runt om i Sverige. Visa order pausas i 

systemet vid till exempel lunch och andra raster. Enligt Tech Datas policy ska alla order 

skickas senast dagen efter beställning, om inte fel inträffar eller det är brist på produkter 

i lagret. 
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3.2 Processer 

Tech Data AB använder sig av tre olika metoder för att kunna hålla hög kvalité på 

produkter och leveranser. De tre olika processerna kallas SOH (special order handling, 

särskild orderhantering), REPACK (ompaketering av produkter) och O-PACK (original 

package, originalförpackning). De tre olika processerna innehåller andra mindre 

processer som är uppdelade på mindre avdelningar.  

 

O-PACK REPACK SOH 
PLP PM  NCO 

PALLSIDAN MTP SLINGAN 
REPLACEMENT  NTR  

   
 Tabel 1 Process typer 

 

3.2.1 O-PACK 

De olika plockstationer som använder metoden O-Pack (Original Package). 

PLP 

Produkterna plockas från stallage (pallställ som på Ikeas Tag-själv-lager)eller buffert 

med truck och skickas i originalförpackning, det vill säga produkterna behöver inte 

packas om till andra förpackningar. Till exempel om en av beställningarna innehåller 

endast en HP-dator av en viss modell, skickas datorn i originalförpackning utan att den 

behöver packas om. Förpackningen får en adresslapp fastklistrad på 

originalförpackningen och skickas sedan med rullband för utleverans. Detta är vad som 

sker på avdelningen PLP. 

PALLSIDAN 

PALLSIDAN är en annan avdelning där man använder samma process som i PLP men för 

större mängder produkter.  Vid en större beställning till exempel av samma produkt 

skickas ordern till PALLSIDAN där man placerar och sorterar produkterna som plockas 

med truck på en EU-pall direkt som sedan plastas på samma avdelning och får en 

adresslapp och körs direkt till utleveransen.  

REPLENISHMENT 

Eftersom avdelningen PM består av 3 våningar fulla av små blandade produkter som 

konstant minskar måste påfyllning av de produkterna ske konstant. Detta görs genom 

att när godset kommer in läggs de produkter som inte packas upp på liknande TOTS som 

man använder när man plockar för att skicka till pack-stationer, fast dessa TOTS är blå 

med gult band runt om. Dessa TOTS skickas på samma sätt alltså med rullbandet till de 

olika 3 våningarna med hjälp av systemet för att personalen skall kunna lasta dem på 

respektive hylla enkelt och smidigt.    
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3.2.2 Repack (Ompaketering av produkter) 

 

I Repack-stationerna ompaketeras alla produkter med ett större paket med påfyllnings- 

papper och luftpåsar för att inga produkter ska skadas under transporten. I Repack finns 

det olika metoder för att ompaketera produkterna, PM, NTR och MTP. 

I PM använder personalen handdatorer där de skannar etiketten på tomma TOTS och på 

handdatorn visas vad som behöver plockas för just denna TOT. Plock sker från ett större 

samlingsstallage för mindre produkter. De utvalda produkterna läggs i TOTS och åker 

vidare med rullband till utvalda ompaketeringsstationer. Alla mindre produkter skall 

ompaketeras till större paket eftersom det är lätt att produkterna tappas bort eller 

skadas. Paketen skickas sedan vidare till utleverans med rullband. 

I NTR paketeras större varor som bläckpatroner och andra produkter som är extra 

känsliga och bör paketeras noggrannare. Produkterna plockas med hjälp av handdator, 

som placeras i större trolleyer av truckpersonalen som kör vagnarna till NTR- stationen. 

I stationen ompaketeras produkterna i ett större paket och sedan skickas de på rullband 

till utleverans. 

I MTP paketeras produkter som är extra ömtåliga, som mobiltelefoner. Produkterna 

plockas på större trolleyer med truck som körs till MTP-stationen. För att kunna plocka 

produkterna då måste man ha på sig en specialväst(grön). Produkterna ompaketeras till 

större paket och skickas på rullband till utleverans. 
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3.2.3 SOH (Special order handling) 

 

Special order handling (särskild orderhantering) är för speciella order som inte 

genomförs i den ordinarie processen när det gäller både plock och ompaketering. 

SOH innehåller två metoder för hantering av särskilda order, Slingan och NCO. NCO är en 

del av O-Pack men innehåller större och tyngre produkter som inte kan skickas på 

rullband eller förflyttas flera gånger. Personalen plockar order med truck som sedan 

lämnar över produkten manuellt till transportör med adresslappen. 

Slingan är större order, fler produkter och för kunder som vill ha det lilla extra för sina 

produkter.  Endast i slingan används fortfarande papper istället för handdator eftersom 

det kan vara en samling av alla stationer, från stora till små produkter, från Repack och 

O-pack. Alltså man kan få produkter från alla stationer som skickas till en enda kund 

som sammanställs på en pall, plastas och lämnas över direkt till transportörer. 

3.3 Statistik  

Enligt samlade data från Tech Data från 01-01-2015 till 01-05-2015 har det inträffat 195 

”fel” i företaget på de olika avdelningarna. På diagrammet i figur 4 kan vi se andel 

procent fel på varje avdelning. Som man ser i figur 4 nedan, är de flesta förluster i PM, 

NTR och PLP eftersom de täcker ca 76 % av alla förluster.  

 

Figur 4 MissPicks 

 

  

18% 

39% 

19% 

2% 

2% 
6% 

14% 

Misspicks 

NTR 

PM 

PLP 

O-P 

BLK 

MTR 

NCO 



  Examensarbete 
  KTH Södertälje    

14 
 

  



  Examensarbete 
  KTH Södertälje    

15 
 

4 Benchmarking 
För att kunna analysera och åtgärda rotorsakerna har då besök på andra företag gjorts 

för att se vad andra företag använder för system.   

4.1 Arla  

Med hjälp av en före detta anställd på Arlas mejerilager i Kallhäll fick vi komma på ett 

studiebesök för att se och lära oss plocksystemet på Arla.  

På grund av policyn i Arlas mejerilager fick vi inte ta med oss något som innehåller glas 

till lagret. Därför har vi inga bilder på deras arbetssätt.   

Arla använder sig för det mesta av rullburar i två olika storlekar samt pallar vid större 

beställningar och de transporteras för det mesta av deras egna lastbilar. 

Arlas mejerilager använder sig av Pick To Voice (P2V), ett trådlöst datasystem som har 

hög noggrannhet för att säkerställa kvalitén vid plock. P2V bär man med sig runt i lagret 

för att behandla kundorder. Kundordern förs vidare till P2V manuellt med hänsyn till 

prioriteringar på vissa order, eftersom varje lastbil har en begränsad tid parkerad vid 

lastkajen för att det ska vara rätt flöde och inga förseningar. 

P2V består av ett mindre trådlöst datorsystem samt headset. Se bilden nedan. 

 

Figur 5P2V (SinaLogistic, 2010) 

Med P2V måste man säga och svara på det mesta. Därför måste man ha ett personligt 

konto som man loggar in på vid arbetet. Med den personliga menyn omprogrammerar 

man P2V med hjälp av ett speciellt inspelningssystem för just sig själv, för att den ska 

förstå just de orden som man säger. 

 

I P2V får man inte säga vad som helst. Systemet tar endast emot ord som används vid 

plock såsom: Säg igen, antal, ja, nej och Var är jag? 
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Lagret är konstruerat så att man kan gå/åka åt endast ett håll (enkelriktat) för att det 

ska gå smidigt i gångarna, eftersom de kan vara lite trånga för att två truckar ska mötas i 

en gång. Dessutom är det planerat för att man ska minska på transporten.  

 

Figur 6 Arlas lager 

 

Vid påbörjat arbete måste man logga in med hjälp av en kod som man säger till P2V för 

att den ska öppna den personliga menyn. Efter att man har loggat in måste man ange 

vilken utrustning man ska arbeta med, till exempel stor motviktstruck för påfyllning, 

plock med större truck som lyfter flera burar eller vanlig handplock med burar och 

mindre handtruck (vanligast).  

 

Vid en påbörjad order måste man först be P2V att skriva ut en adresslapp för att få 

information om ordern, om den ska plockas med pall eller bur och till vilken lastnings- 

port ordern ska. Speciella skrivare för just adresslappar finns nästan överallt för att man 

lätt ska kunna skriva ut igen om man lappen tappas bort; man måste bara ange skrivar- 

nummer.  

Efter hämtad adresslapp och bur/pall säger man ”klar” för att P2V ska gå vidare och då 

kommer den att be plockaren att gå till exempelvis stallage 3, hylla 52.  När man är på 

plats måste man ange ett speciellt tresiffrigt nummer där man bekräftar att man är på 

rätt plats. Det är olika siffror i varje hylla för att man inte ska kunna göra fel. Vid 

bekräftelse kommer P2V be dig att plocka x antal produkter och då måste man svara ”x 

klar” efter att man har plockat. Då fortsätter P2V till andra produkter i ordern som kan 

ligga i samma stallage eller ett annat och så vidare tills ordern är klar.  

När en order är klar måste man lägga adresslappen på pallen/buren och sedan gå till 

den angivna utlastningsporten. Där måste man också bekräfta med ett sexsiffrigt 
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nummer som man säger till P2V för att den ska veta att man är på rätt plats. Sedan ber 

man om en ny order. 

Fram till början av förra året hade Arla ett krav på att en person bör plocka ca 4000 kg 

under ett åttatimmarspass, men enligt studier, undersökningar och statistik, som 

kvalitetsansvariga gjorde, visade det sig att deras personal gör bättre ifrån sig när det 

inte finns några kvantitetskrav av det slaget. Så länge man har ett krav att tänka på blir 

man stressad, gör fel och kan ha sönder produkter. Detta kan leda till förseningar, 

eftersom det tar tid att göra rent just när yoghurt, smör och annat gör att trucken inte 

får grepp och bara slirar.  

Arla bestämde sig därför att ta bort krav på hur mycket man i snitt bör klara av per dag 

men de kan fortfarande se i datasystemet ifall en person inte har tagit emot någon order 

på länge. Vid raster bör man ställa P2V på viloläge för att arbetsledarna ska kunna se att 

denna person är på rast. Man kan fortfarande fråga P2V om statistiken, hur mycket man 

har klarat av, men det är endast för självkänslan. 

 

Sammanställning  

 

Arla har produkter av större format. För det mesta är det 6-pack-kartonger som gör det 

enklare för plock. Cirka 96 % av alla produkter är på pallar med lite större mellanrum 

mellan pallarna, vilket gör det svårare att blanda ihop produkterna. Arlas plocksystem 

P2V gör det svårare att plocka fel produkt eftersom man måste stämma av platsen man 

är på med datasystemet. Det finns mänskliga fel vid plock med det är för det mesta när 

det gäller beräkning av antal produkter. Ibland kan man få en order på att plocka 40 

stycken mjölkkartonger och då kan man tappa bort sig på halva vägen eller räkna fel och 

trots detta säger att man har plockat 40st, fastän man har plockat fler eller färre. 

 

Adresslappsförväxling sker väldigt sällan eftersom man endast får ta emot en order i 

taget och man måste lämna av ordern i rätt lastningsport för att sedan starta en ny 

order. 
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5 Genomförandet 
Projektet delades upp i fyra faser med olika tidsomfattningar. Mellan faserna fick vi 

studenter ha möte med uppdragsgivarens två handledare för att visa, förklara var i 

spåret vårt arbete befann sig och vad vi skulle göra därefter. Alla dokument som 

skickades till handledaren på KTH har skickats till handledaren från uppdragsgivaren 

innan och godkändes för att visas för handledaren från KTH.  

Examensarbetet började två veckor tidigare än planerat. När projektet väl började 

uppstod det flera dagars mellanrum i början på grund av pågående tentor samt vissa 

obligatoriska utbildningar - krav från uppdragsgivaren som säkerhetsutbildning, 

fotografering för passeringskort samt påskrift av avtal om tystnadsplikt om vad som 

sker i Tech Data. 

När arbetet väl var igång studerades processerna för att kunna få en överblick om 

helheten och hur allting i företaget hänger ihop. Därför blev huvudkontoret det första 

stoppet i projektet. Där studerades exakt vad kunder behöver göra och vilka dokument 

som behöver fyllas i för att kunder skall kunna samarbeta med företaget Tech Data. 

Sedan studerades processen för kundorder, allt från vilka alternativa sätt kunder kan 

göra en beställning på, till hur beställningen skickas till lagret för att bearbetas.   

Efter att ha lämnat huvudkontoret bakom oss fortsatte arbetet i Tech Datas lager i 

Jordbro, där arbetet blev svårare. Varje process studerades och analyserades i små steg 

för att kunna identifiera alla tänkbara orsaker som kan påverka att fel produkter plockas 

eller skickas. Alla processer skrevs ned och med hjälp av handledaren från Tech Data 

kunde processerna kartläggas med funktioner och delmoment. För att förstå 

processerna på bästa sätt gjordes personliga intervjuer med personal från olika 

avdelningar för att kunna ha en säkrare grund samt kunna använda fiskbensdiagram för 

att bryta ner processerna i mindre delprocesser för att lättare komma åt de 

grundläggande orsakerna.  

Men det blev inte lättare. Det var mycket att hålla koll på samtidigt, vilket gjorde det 

svårt att följa i och med att vissa processer behövde mer tid än andra. Genom att 

analysera teknikprocesser i detalj med hög ambition och stort intresse var det svårt att 

sätta ett stopp för analyserandet. Arbetet fortsatte även utanför avgränsningarna där 

kunskap och utbildning saknades för att kunna hitta orsaker, vilket gjorde att hela 

arbetet tog stopp och vi var tvungna att ta tag i det. Arbetet fick backa ett steg tillbaka 

och börja om. Med hjälp av analyser och dokumentationer var arbetet på rätt spår igen.  

Sedan var det dags för Benchmarking för att förstå hur processerna fungerar i andra 

företag samt för att få in idéer och förslag som kan hjälpa oss att bättre förstå resultatet 

av studierna.  Med hjälp av en före detta anställd från Arla fick vi reda på att Arlas lager i 

Kallhäll innehåller en stor mängd små produkter med ett unikt plocksystem som Arla 

använder sig av. Besöket i Arlas lager var lärorikt och innehöll mängder av förslag och 

idéer som inte kunde användas direkt eftersom det krävdes en ombyggnation av hela 
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Tech Datas system, vilket låg utanför avgränsningarna och detta kräver naturligtvis 

mycket större planering och mycket mer tid än 10 veckor. 
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6 Analys  

Undersökningar av plock och packnings processer som Tech Data använder.  

6.1 PM 

För att använda fiskbensdiagram på PM delades de olika rubrikerna på olika ben i 

diagrammet med hjälp av 5M: Management, människa, metod, material och miljö. Efter 

detta delades huvudrubrikerna med mindre rubriker på vad som kan ha orsaker på 

problemet med hjälp av 5 varför som figur 7 nedan visar.  

 

Figur 7 Fiskbensdiagram 

6.1.1 Management  

Det som kan påverka att personal plockar fel produkt eller fel antal produkter är att 

administrationen på huvudkontor i spånga kan mata in fel siffror i systemet, och detta 

görs när man vill mata in siffrorna från mail-eller telefon beställningen som de har fått 

av kunden. Eftersom administrationen skickar beställningen genom SAP systemet till 

lagret så måste inmatning ske manuellt. 

WCT: administrationen som finns i lagret släpper ut order och beställningar ca varje 

timme till de olika avdelningarna som finns, detta gör att jobbet för personalen blir 

ojämn det vill säga att vid vissa tillfällen kan det bli lite att jobba med men på andra 

tillfällen kan bli mycket vilket leder till att arbetarna kan hamna i stress som gör att 

arbetarna plockar fel produkter eller fel antal, speciellt när man arbetar med små 

produkter.  

6.1.2 Människa:  

Det som kan påverka att arbetarna plockar fel produkt eller fel antal produkter är att 

viss personal inte är rutinerade det vill säga, de saknar erfarenheter. Detta är för att en 

del av personalen som jobbar på PM är inhyrda av bemannings företaget Randstad och 

inte har fått tillräckligt med erfarenheter eller inte rätt utbildning för just den 

avdelningen. Exempel på brist på erfarenheter/utbildning är att personalen plockar en 
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förpackning som innehåller 5st produkter och uppfattar det för en produkt på grund av 

den bristen på utbildning. 

6.1.3 Metod: 

Metoden som personalen använder sig av på PM gör det lät att man gör fel. När man ska 

plocka en produkt då börjar man med att skanna TOT:en först med hjälp av RDT:en då 

kan man se var på hyllan produkten som man ska plocka ligger, då går man till rätt 

hyllan sedan skannar man streck-koden på hyllan för att system skall veta att man är vid 

rätt hylla. Annars säger RDT:en ifrån sig. Efter att man har skannat hyllan då plockar 

man antal produkter som RDT:en visar sedan lägger man in den i TOT:en och skickar 

tillbaka TOT:en på bandet igen som att den ska åka vidare till pack stationen eller till en 

annan våning/avdelning för att komplettera beställningen. På vissa produkter skannar 

man EAN-nummer innan man lägger in de i TOTS:en för att stämma av om att man har 

plockat rätt produkt. 

Vad som kan gå fel under denna process: 

 vid visa tillfällen måste man priotera vissa beställningar innan andra och detta 

görs genom att skicka TOTS:en med olika färger RÖD, GRÅ och BLÅ. Och när man 

ska göra en av beställningar då kan det vara lätt att blanda mellan TOT:en man 

har skannat med en annan, vilken gör att produkterna hamnar hos fel kund.  

 Efter att man har skannat TOT:en och rätt hylla då kan man ta fel produkt från 

hyllan och lägga in i TOT:en eftersom det finns risk att fel produkt har hamnat på 

fel plats eller att man tar från produkterna som ligger bredvid utan att man 

lägger märke till det eftersom produkter sitter tät ihop som man kan se på 

bilderna nedan hur produkter sitter ihop och hur de kan hamna på fel plats vilket 

gör det lätt för personal att ta fel produkt.  
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Figur 8 Produkter i Stallage 

 

6.1.4 Material: 

Andra material som vi misstänkte var TOTS:en som kan vara söder då produkten kan 

tappas bort när TOTS:en åka på bandet eller under andra transporter. Efter 

undersökningen kom vi fram till med hjälp av personalen att detta aldrig har inträffat än 

då lådorna är slitstarka och ingen låda har gått sönder än trots den långa användningen 

av dem.  

Stallagen är öppen mellan produkter och då kan produkterna lätt hamna på fel plats 

eller blandas ihop som vi tidigare nämnde. För att se till att det inte ska hända då skall 

stallagets design ändras, eller det skall det finns behållare för varje typ av produkt. 

 

6.1.5 Miljö:  

 Som i alla arbetsplatser spelar miljön stor roll på kvalitet på jobbet. Arbets miljön i PM 

skiljer sig från miljön på andra avdelningar. Rullbandet som rör sig över och runt om PM 

låter en hel del som kan påverka personalen psykiskt. Det konstant drivna bandet är på 

från 05:00 till 20:00 alla arbets dagar gör att det blir jobbigt att jobba under det ljudet 

vilket leder till ökad mental press på personalen som lätt då leder till minskad fokus på 

arbetet.  

I kombinationen med det höga ljuder kan det komma många beställningar samtidigt 

vilket gör att personalen kan lätt hamna i stress, som då påverkar deras räkna förmåga, 

plockar fel produkter eller lätt glömma vilken TOT man har skannat.  
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6.2 Packstationer PM 

Efter att produkter plockas från PM och lagt produkten i TOTS:en skickas TOTS:en 

tillbaka till rullbandet igen. Rullbandet tar TOTS:en vidare till packstationerna där 

produkter skall packas i större förpackningar. TOTS:en rullar ner till en av 

packstationerna som man ser i figur 9.  

 

Figur 9 Packstation 

Personalen som står vid packstationerna tar en TOT i taget, skannar den för att ordern 

går genom i system och kommer upp på datorn framför personalen. För kunna börja 

packa då skall personalen räkna antal produkter som finns i TOTS:en och mata in det i 

datorn. Är det rätt antal som man matar in då godkänns ordern och man får ut 

adresslappen, är det fel antal då går inte ordern genom och systemet kräver att man 

matar in rätt siffra. På datorn kan man inte se typ av produkt eller antal produkter som 

TOTS:en innehåller utan det är en kontroll som personalen måste göra för att 

personalen inte skall bara mata in siffror som det visas på varje order. Efter att ordern 

godkänns kan man packar in produkterna i förpackningen och klistrar på adresslappen 

och skicka förpackningen på en annan rullband till utleveransen för att det ska skickas 

vidare till kunden.  

Multibatchpick är en TOTS som innehåller flera order av samma typ av produkt. När 

personalen skannar kan de se hur många produkter som skickas till varje kund då 

packar man de och skickar vidare paketet till utleveransen. 
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vad som kan gå fel på packstationerna är: 

 Personalen räknar fel men matar in rätt siffror. 

 Personalen kan uppfatta att produkten som ligger i TOT:en är rätt produkt trots 

att det är fel produkt.  

 Personal missar att packa in alla produkter utan glömmer små produkter kvar i 

TOTS:en. 

 Multibatch uppfattas som en order. 

 

6.3 O-Pack 

Orsaker till fel i O-Pack är att vid adresslapp uppmärkning av produkterna kan lapparna 

hamna på fel produkt på grund av systematiska och mänskliga fel.  

När personalen skannar produkterna då skannar dem flera samtidigt för att få 

adresslapparna i följd sedan märka produkterna, det systematiska felet är att ibland kan 

det ske att adresslapparna inte kommer i följd då vissa order tar längre tid för att 

godkännas i systemet och då skickas ut adresslapparna som är skannade efter komma 

först och det leder till att produkterna skickas till fel kunder.  

Det mänskliga felet är att man skannar flera produkter samtidigt vilket är emot 

rutinerna, vid stress och kraftlöshet kan man glömma vilken produkt man har skannat 

först och markerar adresslapparna fel.  

Varför skannar man flera samtidigt? 

För att det går snabbare att få ut flera adresslappar och markera produkterna. 
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6.4 NTR 

I NTR (om paketerings station) använder plockaren sig utav RDT, trolleyn och truck för 

att se order, sortera order på trolleyn och driva trolleyn med truck. När plockaren har en 

order på RDTen då skannar man ett fack på trolleyn för att ordern flyttas vidare i facket 

och räknas som påbörjad plock sedan plockar till trolleyn. Fel som sker oftast i plock är 

att plockaren skannar artikeln på produkterna och när man ska lämna ifrån sig RDTen 

kan plockaren plocka fel produkt från produkterna bredvid eller fel antal. Det är 

dessutom hänt att när plockaren skannar fack i trolleyn sedan plockar produkter och 

lägger dem i fel fack i trolleyn. Det sker oftast vid stress eller kraftlöshet.  

Efter full trolleyn eller slut på order då körs trolleyn vidare till ompaketerings station. 

När paketeraren från en trolley då skannar man ett fack för att föra vidare ordern från 

trolleyn till packstationen. Fel som kan ske i paketerings station är att paketeraren 

skannar ett fack men tar produkter från ett annat fack i trolleyn efter att man har lämnar 

ifrån sig RDT:en. Adresslappförväxling kan ske också genom att om personalen 

behandlar flera order samtidigt istället för att plocka en order från trolleyn i taget 

genom att inte skicka paketet direkt med adresslappen. Det leder till att man glömmer 

vilken order man har skannat först eller att systemet inte skriver ut adresslappen i 

ordning och då kan adresslapparna hamna på fel order.  

 

Figur 10 Trolleyn 

. 
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6.5 Ergonomi 

RAMP test utfördes på avdelningarna NCO, PM, PACKSTATIONER och NTR eftersom det 

är där det oergonomiska arbetet utförs enligt det praktiskt observationer. 

Resultat kommer att visas i tre olika faser som figur 11 nedan. 

 

Figur 11 RAMP 

Testet utfördes först i NCO där arbetet var växlande genom att arbetarna fick åka på 

truck plocka en produkt sedan åker de tillbaka och lämnar produkten till transportören 

direkt. De oergonomiska rörelsen som arbetarna gjorde var att lyfta produkterna på 

trucken och ner från trucken till transportören.  Enligt RAMP testet fick NCO enligt figur 

12. 

 

Figur 12 RAMP 

Efter NCO utfördes testet i PM där arbetarna jobbade med mindre produkter men med 

mer kropps rörelser. Huvud och-rygg rörelser upprepades många gånger under 

arbetspasset när du ska plocka produkter eller skanna TOTS:er. (bilderna nedan är plockade ur 

RAMP testet) 

   

 

Figur 13 RAMP 

Enligt RAMP testet vi PM 
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Innan RAMP testet på Packstationer ställdes korta frågor till personalen som jobbade 

vid Packstationerna om hur det är att jobba där samt om de trivs med jobbet eftersom 

det är där sista kontrollen sker, för att kontrollera att personalen som jobbar ska trivas 

och att de ska gilla jobbet så att de kan utföra det felfritt. Men svaret var tyvärr inte som 

förväntat, personalen svarade med att det är lång tråkigt arbets uppgift som tar på 

krafterna, att arbetet är stående utan möjlighet till att växla till sittande arbete.  RAMP 

testet utfördes och så här såg resultatet ut. (bilderna nedan är plockade ur Testet) 

 

 

  

 

 

Figur 14 RAMP 
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Enligt RAMP testet fick Packstationen  

 

 

NTR hade samma arbetsrörelser som uppstod i PM men stilla stående personal eftersom 

de inte behövde röra på sig utan produkterna fanns nära till hand.  

   

 

Figur 15 RAMP 

Enligt RAMP testet fick NTR  

 

 

Sammanstallning: 

Efter alla RAMP tester utfördes på de olika avdelningar ser vi att de olika avdelningarna 

behöver en förbättringsplan samt en handlingsplan, framför allt på packstationer som 

anses vara den viktigaste.   
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7 Resultat 

Orsaker och förbättringsförslag på de olika avdelningarna i företaget. 

7.1 Ledning  

En viktig del för att skapa en organisation som accepterar och utnyttjar det kulturella 

klimatet i organisationen är att ledningen aktivt jobbar med att skapa ett öppet och 

accepterande arbetsklimat. Enligt alla observationer och studier som gjordes kom vi 

fram till att den grundläggande orsaken finns högre upp i ledningen. Vi anser att det 

finns brist på bland annat kommunikation och teamwork mellan personalen och 

ledningen. Därför sopas problemen under mattan, vilket gör det svårt för ledningen att 

se problemen. Detta gör att problem kvarstår utan åtgärder. Ledningen saknar även en 

kvalitetsansvarig som kopplar ihop och utvecklar problem mellan olika avdelningar 

vilket gör att suboptimering kan uppstå som leder till att lösningarna på problem inte 

kommer från ett helhetsperspektiv. Där kan resultaten vara sämre än förväntat. Därför 

är det viktigt att implantera TQM i företaget för att ledningen skall fungera som bäst. 

(Svedberg, 2012) 

7.2 Effektivisering. 

Det som kan påverka att personal plockar fel antal produkter som tidigare nämnt är att 

administrationen på huvudkontoret i Spånga kan mata in fel siffror i systemet, och detta 

görs när man vill mata in siffrorna från mail-eller telefonbeställningen som de har fått av 

kunden. För att eliminera dessa fel bör alla kunder beställa genom samma system som 

de stora kunderna, (tillexempel Dustin Home och Media Markt) så att kunden matar in 

siffrorna själv vid beställningen utan att det går via administrationen. Detta minskar 

risken att fel inträffar.  

Administrationen ska släppa ut beställningarna oftare till exempel var 30:e minut för att 

jobbet ska bli jämt fördelat under arbetspasset. Administrationen ska också se till att 

alla avdelningar får lika mycket jobb. 

7.2.1 Mjukvara i PM 

För att undvika felplock samt fel antal produkter behövs det bland annat mjukvaru- 

uppdatering så att systemet i handdatorerna inte går vidare förrän rätt produkt är 

skannad. Systemet måste alltså få rätt produkt inskannad och rätt antal för att det ska 

kunna gå vidare. 

7.2.2 Rutin i PM 

För att man inte ska blanda mellan TOTS:en, skall man följa en rutin. Antingen ska varje 

personal sortera TOTS:en efter prioriteringar och färger så att man kan jobba med 

TOTS:en i turordning. Eller kan man annars vända på TOT:en man har skannat utåt så 

att man lätt hittar till TOT:en man har skannat.  
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Figur 16 Pick Module 

7.2.3 Stallage i PM 

Sorteringen av produkter på hyllorna måste ändras. För att eliminera risken att 

produkter blandas eller hamnar på fel plats skall ställagets design ändras eller fyllas på 

med behållare för varje typ av produkt. Personalen som fyller på med produkter i 

hyllorna ska öppna förpackningen och lägga produkterna i respektive behållare. Då 

blandas produkter aldrig och personal inte kan heller ta en förpackning som innehåller 

flera produkter och uppfattar det som en produkt. Se bilden nedan. 

 

Figur 17 Nytt ställage 



  Examensarbete 
  KTH Södertälje    

33 
 

7.3 NTR 

För att minska på felplockade produkter samt fel antal ska man skanna facket på 

trolleyn, sedan skanna varje produkt istället för bara artikeln. Det kan ta längre tid att 

skanna varje produkt men det säkerställer kvalitén.   

Paketeraren ska skanna facket, sedan varje produkt för att kontrollera att det är rätt 

produkter samt rätt antal. Tydligare rutiner måste införas, med påminnelseskylt för att 

paketeraren ska skicka ett paket i taget för att inte adresslappförväxla ordern. 

NTR-rutiner  

1. En order i taget tas emot 
2.  Varje produkt kontrolleras 
3.  En order i taget paketeras  
4. Ett paket i taget markeras med adresslapp  
5. Ett paket i taget skickas 

Poka Yoke: Ett annat sätt istället för rutiner är att systemet inte tar emot mer än order i 

taget och att man kan inte skanna en ny order förrän adresslappen är borttagen från 

maskinen. För att säkerställa att det är rätt produkt och rätt antal ska man skanna varje 

produkt för att datasystemet ska kunna identifiera felen. 

7.4 O-Pack 

Bättre rutiner med påminnelseskyltar om att skanna en produkt i taget för att inte 

förväxla adresslapparna. Uppdatera mjukvaran för att systemet ska påbörja nästa order 

endast om man har tagit bort adresslappen från maskinen(om det är möjligt) annars ska 

systemet skriva ut adresslapparna i ordning. Systemet kan vänta på godkännande. 

Uppdatering gör man för att minska risker för fel ifall man skannar flera samtidigt. 

 

O-Pack rutiner 

1. En produkt i taget skannas  

2. En produkt i taget tas 

3. En produkt i taget markeras med adresslapp  

4. En produkt i taget skickas  

Poka Yoke: Ett annat sätt istället för rutiner är att systemet inte tar emot mer än en 

order i taget och att man inte kan skanna en ny order förrän adresslappen är borttagen 

från maskinen. 
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7.5 Packstationer 

För att personalen inte ska behöva räkna manuellt uppdaterar man mjukvaran på 

handdatorerna som används till att skanna alla produkter. Handdatorn ska själv räkna in 

antalet för att minska risken att man räknar fel. På det sättet kan man även säkra att det 

är rätt produkt som skickas till kunden för om man skannar fel produkt säger systemet 

ifrån, och då vet man att man kanske har råkat plocka fel produkt och kan korrigera 

problemet innan produkten lämnar lagret, eftersom packstationerna är den sista 

kontrollen innan produkten lämnar lagret. Detta hjälper även mot multibatch.  

Att personal glömmer produkter i TOT:en beror på att TOT:en är hög för att den ska 

rymma mycket. Då missar man lätt små produkter som ligger i kanterna på den sidan 

man står, eftersom man alltid har TOT:en vid sidan om när man packar. Se Figur 16. 

Därför skall bordet vara snett ihåligt med 45 graders vinkel så att TOT:en som kommer 

in lutar med 45 grader åt den sidan där personalen står. Det gör det lättare för 

personalen att plocka produkter från TOT:en genom att man inte behöver höja armen 

över den höga TOT:en utan bara jobba med armen i sidled. Personalen får det svårt att 

missa produkter eftersom TOT:ens insida är mer synlig med hjälp av lutningen.   

 

 

Figur 18 Ny design av borden 
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7.6 Ergonomi 

Arbetsstationerna bör åtgärdas enligt handlingsplanen nedan. 

 

Figur 19 Handlingsplan 

 

7.7 Principer 

All personal på lagret bör få rätt utbildning för rätt avdelning från Tech Data, samt att all 

personal gör ”rätt från mig” som enligt LEAN säger, ” fokusera istället på att säkerställa 

kvalitet i, eller gärna innan, varje processteg och inte leverera vidare dåliga produkter 

nedströms i flödet, Rätt från mig”.  

 

Figur 20 LEAN-huset (SPS Office, 2007) 

 



  Examensarbete 
  KTH Södertälje    

36 
 

  



  Examensarbete 
  KTH Södertälje    

37 
 

8 Diskussion 
Enligt studierna som gjordes samt konsultationen av kurslitteraturen kan vi med 

säkerhet påstå att om de förbättringar som nämns under Resultat, implementeras i 

företaget Tech Data och rutinerna följs, skall förlusterna minskas samt risken att 

personalen gör fel kommer ner till en låg siffra.   

Det nya systemet möjliggör att alla kunder behandlas lika och effektivt. Det nya systemet 

minskar risken att fel siffror matas in i systemet manuellt. Kunder matar själva in 

siffrorna, vilket ger ett effektivt och säkert arbetsflöde från huvudkontoret. Vidare ska 

systemet i Tech Datas lager innehålla en nya uppdaterad mjukvara som hanterar order 

snabbare utan att ändra turordningen för produkterna. Det gör att risken för 

adresslappsförväxling nästan aldrig uppstår igen jämfört med dagsläget där förväxling 

sker, bland annat i NCO och O-Pack, som medför produktionsförluster för företaget. 

Från system till order som fördelas på olika avdelningar är PM den avdelningen som har 

högsta siffran på Misspicks, bland annat på grund av att enkla rutiner inte följs samt att 

ställagets design gör det lätt för vissa i personalen att göra fel, eftersom ställaget är 

öppet mellan produkterna. Detta gör att produkter kan blandas. Därför skall det nya 

ställaget vara slutet och varje produkt skall ha en egen hylla som gör det svårt att 

produkter blandas. Personalen skall också få en ny utbildning för de nya rutinerna. Men 

för att de nya rutinerna skall fungera på bästa sätt skall även administrationen släppa ut 

beställningarna oftare, till exempel var 30:e minut så att jobbet fördelas jämnare på de 

olika avdelningarna.  

I dagsläget kan personalen som jobbar vid packstationer räkna fel antal produkter eller 

glömmer små produkter i TOT:er vid packning. Vi anser att packstationerna är den 

viktigaste avdelningen, eftersom sista kontrollen sker på packstationerna. Vi vill att 

jobbet inte bara skall vara rätt utan bekvämt för personalen också. Därför skall 

programmet för packstationerna ersättas med ett nytt program så personalen inte 

behöver räkna antal produkter. Alla produkter skall skannas. Programmet räknar antal 

produkter automatiskt och kontrollerar att rätt produkter packas in. För att utföra 

jobbet på ett bättre sätt än att stå under timslånga arbetsskift ska personalen få 

möjligheten att kunna växla mellan stående och sittande arbete genom att använda det 

nya bordet där TOT:en lutas 45 grader åt personalen (se figur 16) tillsammans med en 

höj- och sänkbar stol. Detta ökar personaltrivseln, vilket leder till mer fokus på arbetet 

med mindre risk för framtida arbetsskador.   
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9 Slutsats  
Enligt studien kom vi fram till att orsakerna är urskiljbara, det vill säga systematiska. 

Det är oplanerade händelser som till exempel mänskliga fel, eller mjukvarufel. 

Förbättringsförslagen skall hjälpa till att minska risken att fel inträffar, då det blir svårt 

att göra fel (Poka Yoke). Därför tycker vi att förbättringsförslagen skall implementeras 

så snart som möjligt för att företaget skall nå högre lönsamhet i framtiden. Produktions- 

förlusterna kommer att sänkas med cirka 76 % enligt beräkningarna som gjordes som 

en sammanfattande information av de ekonomiska konsekvenserna.  

Enligt statistik och beräkningar skulle varor som var försvunna och fel produkter som 

skickats till kunder kostat cirka 5 miljoner kronor per år. Det är kostnader på endast 

produkter. Sedan kan det dyka upp kostnader för transport av produkter till kunder som 

kräver rätt produkt. Om man håller sig till summan för endast produkterna och jämför 

det med det med förbättringarna, där vi antar att produktionsförlusterna kommer att 

minskas med 76 %, tjänar företaget 2,15 miljoner kronor första året. Resterande år 

tjänar företaget 3 miljoner kronor årligen. Nya bord och ställage kan kosta cirka 500 000 

kronor enligt sökningar på internet. En mjukvaruuppdatering kan kosta upp till 350 000 

kronor. Eftersom man börjar skanna varje produkt kan det ta några sekunder extra 

vilket enligt beräkningarna kräver anställning av två personal för att företaget skall ha 

samma tempo som i dagsläget. Två personal med lön enligt kollektivavtal bör vara cirka 

800 000 kronor inklusive semesterersättning, arbetsgivaravgift och försäkring, vilket 

ger totalt två typer av kostnader:  

Engångskostnad: cirka 850 000 kronor. 

Årlig kostnad: cirka 800 000 kronor. 

Det är viktigt att tänka på att syftet med arbetet är att hitta ett strukturerat arbetssätt 

för att kunna hitta de grundläggande orsakerna, inte bara reagera på symptom, för att 

ständigt kunna förbättra genom att hitta ett nytt bättre normalläge, genom att ständigt 

utmana processer för att minska förluster och slöseri; att jobba smartare, inte hårdare, 

samt att alltid leta efter signaler som triggar ständiga förbättringar såsom 

reklamationer, teknisk utveckling/innovation, konkurrensanalys och avvikelser, 

eftersom det kan ta ett år att vinna en kund men en sekund att förlora den kunden.  

Kvalitet från behov till användning (Bo Bergman, Bengt Klefsjö 2012) 
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10 Rekommendationer  

 

 Implementering av ledningsstrategi TQM. 

 

 Implementering av förbättringsförslag som nämns under resultat.  

 

 Utför RAMP-test på alla avdelningar för att minska framtida skador. 

 

 Förbättra informationsflödet. 

 

 Vi anser att dokumenterade data som vi fick av Tech Data var till stor nytta under 

projektet. Därför rekommenderar vi Tech Data att fortsätta dokumentera i alla 

processer för framtida projekt. 

 

 Ha synlig affärsidé så att personalen vet vad företaget strävar efter.  

 

 Vid vissa processer var vi tvungna att komma utanför avgränsningarna, där vi 

saknade kunskap, som till exempel programmering. Därför är det viktigt med 

flera projekt-deltagare inom olika kunskapsområden för att kunna studera 

projektet noggrannare från olika synvinklar. 

 

 Under intervjuer med personalen har det kommit önskemål om att få en till kaffe- 

maskin mellan Slingan och O-Pack, eftersom vissa tyckte det var jobbigt att 

behöva gå hela vägen till andra sidan lagret för att ta kaffe eller dricka vatten. 
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