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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Hantering av lager och uppbundet material kan vara avgörande för en
organisations framgång eller misslyckande. En ökad globalisering av dagens marknad har lett
till att organisationer som effektivt arbetar med supply chain management stärker sina
positioner och ökar sina konkurrensfördelar. En bransch på den globala marknaden som
verkar under håra regleringar är läkemedelsbranschen. Brunchen har ett stort samhällsansvar
genom att säkerställa ett kontinuerligt flöde av läkemedel samt läkemedelsutrustning. De
hårda säkerhetskraven på leveranssäkerhet och leveransprecision i kombination med
omfattande produktionsregleringar har resulterat i att dessa organisationer har svårt att
upprätthålla jämna lagernivåer.
Syfte: Med hjälp av en fallstudie vill studien undersöka hur sambandet mellan höga
säkerhetskrav och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen ser ut. Studien vill undersöka
hur sambandet påverkar organisationer inom läkemedelsbranschen samt analysera hur man
med hjälp av olika åtgärder kan minska lagernivåer utan att äventyra organisationernas
leveransprecision och leveranssäkerhet.
Fallstudien är baserad på läkemedelsorganisationen Fresenius Kabi. Fresenius Kabi är en
global aktör som är marknadsledande inom produktion av intravenösa näringslösningar.
Studien har undersökt produkten smofkabvien som produceras i Uppsala i syfte till att besvara
studiens frågeställning. Med hjälp av intervjuer och insamlad sekundärdata besvaras studiens
syfte.
Slutsats: Studien konstaterar att säkerhetskraven som reglerar läkemedelsbranschen har en
stor inverkan på organisationens produktionsplanering och lagerhållning. Resultatet av de
höga säkerhetskraven resulterar i ojämna beställning- och produktionsmönster vilket
resulterar i hög kapitalbindning samt indikerar på en potentiell Bullwhip-effekt inom
försörjningskedjan. Med hjälp av Lean management, heijunka och just-in-time kan
organisationer
inom
läkemedelsbranschen
upprätta
jämna
produktionoch
beställningsmönster samt reducera sina lagernivåer.
Studien presenterar en ny faktor vilken förhindrar organisationer inom läkemedelsbranschen
möjlighet att reducera antalet artiklar. Den nya faktorn har en stark koppling till varför
organisationer inom läkemedelsbranschen höga lagernivåer.

Sökord: Läkemedelsindustri, lean, Just-in-time, Heijunka, Supply chain management, EOQ
och Bullwhip-effekten.

	
  

ABSTRACT
	
  
Background: An organization's ability to control bound material can be the difference
between success or failure. Organizations that effectively work with supply chain
management has strengthened their positions and increase their competitive edge on the
global market. Organizations is the pharmaceutical industry has a major social responsibility
by ensuring a continuous flow of medicines as well as pharmaceutical equipment. The
industry is controlled by the strict regulations. The stringent security requirements for
delivery reliability and delivery precision combined with extensive production regulations
have resulted in these organizations having difficulty in maintaining even inventory levels.
Purpose: The study aims to investigating the correlation between high level of safety
requirements in the pharmaceutical industry and high inventory levels with the help of a case
study. The study wants to investigate consequences of such connection as well investigate
potential solution in which organizations can reduce their inventory levels without
jeopardizing the delivery precision and delivery safety of pharmaceutical organizations.
A case study has been conducted at the pharmaceutical company Fresenius Kabi who is a
global market leader in the production of intravenous nutritional solutions.
Finding: Findings of the study indicates that safety requirements controlling the
pharmaceutical industry have a major impact on the organization's production planning and
storage. The consequences of the high security requirements results in in uneven production
patterns and tied capital in high inventory levels. The consequences also indicated on a
Bullwhip-effect. Lean management enables organizations in the pharmaceutical industry to
establish even production patterns and reduce their inventory levels.
The study presents a new factor that prevents organizations in the pharmaceutical industry to
reduce the number of articles. The new factor has a strong link to why organizations in the
pharmaceutical industry have high inventory levels.

Keywords: Pharmaceutical industry, lean, just-in-time, heijunka, supply chain management,
EOQ and bullwhip effect.
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1 INLEDNING
I detta avsnitt ges en introduktion till examensarbetet samt en presentation av studies
syfte och problemformulering.

1.1 BAKGRUND
Den utbredda globaliseringen på dagens marknad har lett till att organisationer som
arbetar med supply chain management fått en stärkt position och ökade
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Schneller och Smeltzer, 2006) och
(White och Mohdzain, 2009). Organisationer som inte tar hänsyn till supply chain
management har enligt Papageorgiou (2009) svårt att upprätthålla en god
konkurrensförmåga. Faktorer som kvalitet, flexibilitet och hastighet är avgörande för
att kunna möta marknadens unika behov (Mehralian et al. 2013). En annan viktigt
faktor inom supply chain är hanteringen av lager. En organisations förmåga att
hantera lager och uppbundet kapital kan vara avgörande för dess framgång eller
misslyckande (Frazelle, 2002). Enligt Kiefer och Novack (1999) påverkar en
organisations lagerhantering kostnaden för hela leveranskedjan och slutprodukten.
Läkemedelsindustrin kan beskrivas som en kombination av processer, organisationer
och verksamheter som arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av
användbara läkemedel (Shah, 2004). Utöver förmågan att uppnå de externa
intressenternas ekonomiska mål har industrin enligt Håkonsen et al. (2009) och
Rasekh et al. (2012) ett stort samhällsansvar. Läkemedelsindustrin ska kunna
säkerställa ett kontinuerligt flöde av läkemedel till patienter och sjukhus med optimala
priser, minimala förseningar, hög kvalité utan utrymme för misstag (HDMA, 2009).
Detta innebär att arbetet med förbättringar av befintliga processer alternativt
införandet av nya processer inte får gå ut över organisationens förmåga att uppnå en
tillfredsställande leveranssäkerhet eller leveransprecision.
Kravbilden på läkemedelsindustrin lämnar inget utrymme för felmarginaler. Flera
svenska läkemedelsproducenter har konstaterat att den höga kravbilden i
kombinationen med en varierande efterfrågan skapar omfattade utmaningar vid
anläggningarnas produktion- och materialplanering. För att undvika risken för
produktionsstopp väljer fabrikerna att arbeta med goda marginaler när de gäller inköp
av råmaterial. De goda marginalerna har dock resulterat i att lagervärdet successivt
ökat vilket i sin tur lett till att lagerhållning- och lagerföringskostnader har stigit.
Dagens forskning menar att läkemedelsindustrin står för flertalet utmaningar. Enligt
Privett och Gonsalvez (2014) så är lagerföringsprocessen av artiklar inom
läkemedelsindustrin komplex. Hantering av lagernivåer är en av de största
utmaningarna för branschen. Däremot saknas de tillräckligt med forskning som
bevisar hur ett sådant samband ser ut. Enligt Shah (2004) är läkemedelsindustrin i
stort behov av sofistikerade optimeringstekniker inom supply chain. Han menar att
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industrins utmaning utgörs av förmågan att kunna balansera den framtida kapaciteten
mot de förväntade kraven kombinerat med osäkerheten som uppstår av kliniska
prövningar. Vad dagens forskning inte besvarar är hur sambandet mellan höga
säkerhetskrav och höga lagernivåer ser ut för organisationer inom
läkemedelsbranschen. Vilka faktorer som försvårar arbetsprocessen uppstår till följd
av säkerhetskrav och hur kan organisationer på effektivt sätt arbeta för att reducera
sina lagernivåer. Detta kunskapsgap vill studenterna fylla med hjälp av denna studie.

1.2 SYFTE
Syftet med studien är att undersöka hur sambandet mellan höga säkerhetskrav och
höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen ser ut samt presentera förslag till
åtgärder för att minska lagernivåerna.

1.3 PROBLEMFORMULERING
•

Hur ser sambandet mellan höga säkerhetskrav och höga lagernivåer ut?

•

Vilka konsekvenser kan ett samband mellan höga säkerhetskrav och höga
lagernivåer resultera i?

•

Hur man med hjälp av olika åtgärder minska lagernivåerna utan att äventyra
läkemedelsorganisationers leveransprecision och leveranssäkerhet?

1.4 AVGRÄNSNING
Studien avgränsar sig till att undersöka inköpsavdelningens hantering av
bruksanvisningar för produkten smofkabvien på Fresenius Kabis anläggning i
Uppsala.

1.5 ARBETETS FORTSATTA DISPOSITION
I nästa kapitel redogörs studenternas metodval och tillvägagångssätt för
studiens genomförande.
Därefter följer teorikapitlet, vilket beskriver relevant teori och begrepp
för studien.
I resultatkapitlet redovisas den information som framkommit under
studiens genomförande.
Analysen används för att jämföra teori och studiens resultat samt
diskutera möjliga lösningar till problemet.
I slutsatsen presenteras de förslag och åtgärder som utarbetats i
analysen.
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2 METOD
I detta avsnitt behandlas studiens genomförande, val av forskningsstrategi, insamling
av data samt kritisk granskning av metod.

2.1 STUDIENS BAKGRUND
I samband med framtagandet av ett forskningsförslag till ett examensarbete våren
2017 noterade studenterna ett potentiellt vetenskapligt gap inom läkemedelsindustrin.
Fresenius Kabi, ett tyskt läkemedelsbolag med produktion i Sverige indikerade via en
kort telefonintervju att avdelningen för materialplanering och inköp led av ineffektiva
arbetsprocesser. Avdelningen hade svårt att upprätthålla jämna lagernivåer på grund
hårda säkerhetskrav kombinerat med stora svängningar i efterfrågan.
Avdelningschefen för organisationen upplevde att organisationens lagernivåer
successivt ökat. Efter kontakten med Fresenius Kabi undersökte studenterna om
problemet var generellt för flera organisationer inom läkemedelsbranschen. Via en
förstudie togs kontakt med andra organisationer med koppling till läkemedelsindustrin
vars verksamhet opererade under samma säkerhetskrav som Fresenius Kabi. Via
förstudiens intervjuer identifierades ytterligare tre organisationer, ett grossistföretag
samt två läkemedelsproducenter som upplevde identiska problem dylikt Fresenius
Kabi.

2.2 FALLSTUDIE SOM STRATEGI
Denscombe (2003) beskriver hur fallstudien karaktäriseras av att fokusera på en
specifik företeelse istället för ett brett spektrum. En fallstudie som metod möjliggör en
fördjupad analys av ett avgränsat problem till en lämplig tidsrymd (Bell, 2006). Yin
(2009) samt Bryman och Bell (2013) förklarar att en fallstudie är lämpad då studiens
fokus är att göra en djupdykning och analys av ett specifikt fall. Metoden är även bra
för att förstå relationer och processer i sociala sammanhang (Denscombe, 2003).
Fallstudie som strategi har däremot kritiserats för att kunna vara tidskrävande och
resulterar i alltför omfattande och svårlästa dokument (Yin, 2009).
	
  
För att besvara studiens syfte valde studenterna en fallstudie som strategi. Fallstudien
omfattade en fördjupad analys av en organisation inom läkemedelsbranschen. Studien
påbörjades genom att studenterna tog kontakt med Fresenius Kabi via ett studiebesök.
Under besöket introducerades studenterna för samtliga anställda inom material- och
produktionsplaneringen. Den fördjupade analysen omfattade intervjuer med personal
inom produktion- och materialplanering på anläggningen i Uppsala i syftet med att
skapa en överskådlig blick över hela arbetsprocessen beträffande etikettmärkning av
läkemedel. Som ett komplement till intervjuerna samlade studenterna in
primärdata från
avdelningens
förbrukningoch
beställningsvolym
av
etikettmärkningen för produkten smofkabiven. Studiens insamlade data utgjorde
grunden för en analys beträffande hur sambandet mellan höga säkerhetskrav och höga
lagernivåer påverkar organisationer inom läkemedelsbranschen.
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2.3 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD
Kotzab et al. (2005) menar att kvantitativa och kvalitativa metoder är komplementära
och kan kombineras, något som ofta rekommenderas för att uppnå en balanserad
metod. De menar att valet av metod beror på vilken typ av frågeställning som
används. För att svara på rapportens syfte har båda typer av metoder använts. Holme
och Solvang (1996) menar att en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder
kan skapa en djupare förståelse i ett ämne. Den kvalitativa metoden kan användas för
att få en djupare förståelse för sociala processer där den kvantitativa metoden har
begränsningar.
	
  

2.3.1 KVANTITATIV METOD
Inom den kvantitativa traditionen är intresset för variabler vanligt. De vanligaste
variablerna som behandlas inom beteende- och samhällsvetenskapen kan därför
rangordnas med ordnings- eller ordinalskalor (Trost och Hultåker, 2016). Holme och
Solvang (1996) beskriver att datainsamling med hjälp av en kvantitativ metod är
lämpad vid förutbestämda avstånd och urval. Trost och Hultåker (2016) beskriver att
utan mätbara dimensioner eller en skala så är det inte möjligt att utföra en kvantitativ
forskning. Kotzab et al. (2005) menar att den kvantitativa metoden lämpar sig för
fenomen som redan finns beskrivna och dokumenterade i teorin. Holme och Solvang
(1996) förklarar att en nackdel med den kvantitativa metoden är att den kan få fram
begränsat med information om sociala processer. Amedo et al. (2009) förklarar att
information och data som redan existerar kallas för sekundärdata. Fördelen med
sekundärdata är att den kan vara mer varierad och rik på information än de forskarna
själva kan inhämta (Amedo et al. 2009). Enligt Andersen 1994 är datainformation
inom organisationer ofta omfattande. Det är därför viktigt att hela tiden ifrågasätta var
materialet kommer ifrån och varför det har tagits fram och om informationen är
fullständig.
Studenterna samlade in relevant data från sekundärkällor beträffande fallföretagets
förbrukning- och beställningsvolym för etikettmärkning av produkten smofkabiven
för verksamhetsåret 2015 och 2016. Data kommer att användas för att besvara
problemformulering två; vilka konsekvenser kan ett samband mellan höga
säkerhetskrav och höga lagernivåer resultera i? Insamlad data utgörs av fallföretagets
interna dokument och data warehouse. Fallföretaget använder sig av affärssystemet
SAP där inköpsstatistik, historiska lagerdata och inköpsnivåer finns att tillgå.
Organisationens supply chain managers uppdaterar framtida produktionsprognoser
med jämna mellanrum i en Microsoft Excel fil. Studien begränsades till tio veckor.
Mot detta som bakgrund valdes tre kritiska etikettmärkta produkter ut för att skapa en
generell bild av förbrukning- och beställningsstatistik. De tre kritiska
etikettmärkningarna presenterades som produkt; A, B och C. Produkt A
representerade en artikel med hög produktions frekvens. Produkt B representerade en
artikel med hög produktions frekvens med ojämn produktionsintervall. Produkt C
representerade en artikel med låg produktions frekvens med ojämn
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produktionintervall. Studiens insamlade data sammanställdes var för sig via
stapeldiagram. Ett diagram för förbrukning och ett för beställning. Data analyserades
med hjälp av teori. För att kunna identifiera samband sammanfogades diagrammen
för varje enskild produkt.
	
  

2.3.2 KVALITATIV METOD
Olsson och Sörensen (2011) förklarar att kvalitativa metoder har syftet att beskriva
alternativt gestalta ett sammanhang. Centralt för den kvalitativa metoden är att söka
kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller
sammanhang i en omvärld. Sohlberg et al. (2013) menar att den kvalitativa traditionen
finns primärt inom humaniora och samhällsvetenskap. Svensson och Starrin (1996)
menar att den kvalitativa traditionen vanligtvis beskriver innehåll med
flerdimensionella beskrivningar där det saknas eller är svårt att göra en strikt mätbar
bedömning. Kotzab et al. (2005) och Holme och Solvang (1996) styrker detta
påstående och menar att en kvalitativ metod används för att förstå ett fenomen i sin
naturliga form och att det centrala med informationsinsamlingen är att förstå
komplexiteten av det studerade fenomenet och dess helhet i sitt egna sammanhang.
Den kvalitativa metoden innebär att systematisera kunskap om tillvägagångssätt för
att gestalta något (Olsson och Sörensen, 2011). Den kvalitativa metoden lämpar sig
för nya, dynamiska eller komplexa fenomen som inte finns beskrivna i litteraturen
(Kotzab et al. 2005) Olsson och Sörensen (2011) förklarar att insamlingsmetoder som
hör till de kvalitativa metoderna är exempelvis; fallstudie, intervju, fokusgrupp,
observation och skriva dokument/texter.
För att besvara samtliga tre av studiens problemformuleringar har studien genomfört
intervjuer på fallföretaget.
	
  

2.4 INTERVJU
Intervjuer är en flexibel metod som kan användas under flera steg i en
forskningsprocess. Intervjuer är vanliga företeelser och hör till det moderna samhället
(Svensson och Starrin, 1996). Initialt används metoden för att generera en hypotes
eller identifiera områden för vidare undersökning. Intervju som metod kan både
användas som en primär informationskälla alternativt som ett kontrollverktyg för att
undersöka om tolkningar av data är representativt och korrekt. Brewerton och
Millward (2001) förklarar att det är vanligt att kombinera intervjuer med andra
metoder som enkäter eller observationer.
	
  
Intervjuer delas vanligen upp i tre huvudkategorier; strukturerade, ostrukturerade och
semistrukturerade intervjuer. Brewerton och Millward (2001) beskriver att valet av
intervjumetod beror på vad man vill undersöka. Den strukturerade intervjun formas av
förutbestämda frågor som alltid ställs i samma ordning till de intervjuade personerna.
Fördelen med den strukturerade intervjumetoden är att frågorna kan standardiseras så
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att flera personer kan svara på samma frågor, således blir insamlad data lättare att
jämföra och kvantifiera. Brewerton och Millward (2001) beskriver att metoden har
nackdelar då den saknar restriktioner för intervjuobjektet och inte tillåter en djupare
utforskning av intressanta områden samt att det är tidskrävande. I den ostrukturerade
intervjumetoden är frågor inte förutbestämda och kan utvecklas under
intervjuprocessen vilket gör att intervjun blir mera flytande samt liknar en dialog
(Kantola och Karwowski, 2012). Fördelen med den ostrukturerade intervjun är att den
skapar en möjlighet att utforska flera olika områden och skapa en djupare förståelse
till ämnet då frågorna kan anpassas efter tidigare svar i intervjun (Holloway, 1997).
Ytterligare en fördel med den ostrukturerade intervjun enligt Brewerton och Millward
(2001) är att åsikter och uppfattningar blir lättare att fånga upp. Nackdelen är att
metoden är väldigt tidskrävande att sammanställa (Brewerton och Millward, 2001).
Enligt Brewerton och Millward (2001) är den semistrukturerade metoden en flexibel
variant av den strukturerade intervjun. Metoden bygger på samma frågor ställs i
samma ordning som den strukturerade metoden medan svarsalternativen är öppna.
Valet av organisationer som deltog i förstudiens intervjuer baserades på deras
koppling till läkemedelsbranschen. Två av organisationerna utvecklade och
producerade stödsystem och mjukvara åt sjukhus och andra läkemedelsintuitioner.
Den tredje organisationen var ett grossistföretag med inriktning mot läkemedel.
Gemensamt för organisationer i förstudien var att samtliga opererade under den
globala läkemedelsbranschens säkerhetskrav. Valet av fallföretag baserades på storlek
och global närvaro. Fresenius Kabi är verksamma runt om hela världen och är
ansvariga för stora delar av världens försörjning av infusionsvätskor samt
narkosläkemedel. Studien bestod av två intervjustudier vilka var uppdelad i två faser.
Fas ett (se bilaga 2) omfattades av en förstudie. I förstudien intervjuades tre
organisationer inom läkemedelsbranschen. Intervjuerna genomfördes via telefon och
bestod av en strukturerad frågeställning med ja och nej frågor. Den sista frågan i
undersökningen utgjordes av en fråga med öppen frågeställning. Svaren presenterades
via en kort summering av respondenternas svar och presenterades via figur. Fas två
(se bilaga 1) omfattades av sex intervjuer med personal från fallföretaget Fresenius
Kabi. Respondenterna utgjordes av medarbetare med olika funktioner inom
avdelningen för produktion- och materialplanering. Respondenterna bestod av
följande; avdelningschef, strategisg inköpschef, material- och produktionsplanerare,
labeling manager samt lagermedarbetare. Intervjuerna var utformade efter den
semistrukturerade metoden med en öppna svarsalternativ vilket enligt Ejvegård
(2009) tillåter respondenten att tala fritt utefter frågan. Respondenterna intervjuades
var för sig och data antecknades manuellt vilket enligt Larsson (2011) förenklar
analysprocessen. Data analyserades genom att jämföra respondenternas svar med
fokus på återkommande mönster för att på så sätt skapa en nyanserad bild av nuläget.
Svaren sammanställdes och presenterades utifrån en kategorisering baserad på
respondenternas roll inom organisationen. Data från fallföretaget analyserades
sedermera med hjälp det teoretiska ramverket för att svara på studiens syfte och
problemformulering.
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2.5 OBSERVATION
Observationer är en vetenskaplig teknik för informationsinsamling inom områden
som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer och sammanhang (Patel och
Davidsson, 2003). Observationer kan utföras antingen strukturerade eller
ostrukturerade. De två olika metoderna har olika mål. Den ostrukturerade metoden
används främst för att undersöka beteenden eller sammanhang medan den
strukturerade metoden studerar en viss företeelse, exempelvis utifrån en uppställd
mall. Olsson och Sörensen (2011) beskriver vikten av att en observationsstudie är väl
planerad samt att informationen systematiskt registreras. En viss problematik vid
tillämpning av metoden är att den som genomför observationen kan ha en inverkan på
resultatet (Alvehus, 2013). Han menar att observatörens närvaro kan leda till att
individer som blir observerade agerar annorlunda.
	
  
I studien utfördes en kvalitativ observation inom fallföretaget Fresenius Kabis lager.
Under observationen användes notationer som ett verktyg för att dokumentera
anmärkningsvärda observationer. Tanken med observationen var att skapa en tydlig
bild för hur de utvalda artiklarnas lagernivåer såg ut och hur de fysiskt hanterades
inom lagret. Noteringarna sammanställdes sedermera för att användas i rapportens
resultat och analys. Valet att använda en ostrukturerad observationsstudie var för att
uppfatta hur den nuvarande arbetsprocessen på lagret gick till och hur de lagrade
artiklarna behandlades i verkligheten.
	
  

2.6 METODKRITIK
Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer. Informationen från respondenterna
kan missuppfattas vilket i sin tur föranleder ett missvisande resultat. Ett problem med
intervjuer är att medarbetare kan vara rädd att uttrycka åsikter då de kan föranleda
felaktiga tolkningar (Simonsson, 2002).
Studiens lösningsförslag är specifikt anpassad för fallföretaget Fresenius Kabi.
Lösningsförslaget är baserat på tre kritiska produkter gällande etikettmärkning.
Risken för studiens presenterade lösningsförslag är att den tre kritiska artiklarna ej är
representativa för hela artikelsortimentet. Studien tar hänsyn till reliabilitet, validitet
samt generaliserbarhet.
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2.6.1 RELIABILITET
Trost och Hultåker (2016) förklarar hur reliabilitet traditionellt handlar om huruvida
en studies mätningar och resultat är stabila och inte påverkats av yttre element eller
slumpinflytelser. En hög reliabilitet föreligger om flera oberoende mätningar, utförda
av olika personer vid olika tidpunkter, utmynnar i samma resultat. Denscombe (2003)
beskriver hur den traditionella definitionen av reliabilitet grundar sig i frågan om
samma resultat hade uppnåtts om studien upprepas på samma forskningsobjekt. Detta
stöds även av Ejvegård (2009) som förklarar att en studies utfall skall vara möjlig att
replikera oberoende vem som utför mätningen. Detta kan dock vara problematiskt
inom fallstudier eftersom människors beteenden är föränderliga och inte statiska.
Därför kommer utfallet och resultatet vid en upprepning av en fallstudie aldrig helt att
bli detsamma. Ejvegård (2009) menar att en studies reliabilitet ökar om personer med
olika befattningar intervjuas. Reliabiliteten kommer vid vissa tillfällen komma i
konflikt med validiteten då mätvärden inte finns tillgängliga vid den tidpunkt eller
plats som data var tänkt att inhämtas ifrån. Vid dessa tillfällen har antaganden gjorts
för att komma vidare med problemet, detta har minskat studiens reliabilitet.
Under intervjuerna gavs respondenterna samma intervjuförutsättningar för att
reducera risken för påverkan av yttre element. Chefer och personal från olika segment
inom organisationen intervjuades för att på så sätt minska chansen att studiens resultat
blev vinklat och således stärka studiens reliabilitet. Vid mätning av studiens
sekundärdata utgörs av fallföretagets IT-system. Systemet uppdateras dagligen med
ny information. Då den analyserade data uppdateras dagligen stärks studiens
reliabilitet.

2.6.2 VALIDITET
Holme och Solvang (1997) förklarar validitet som ett mått på om det utförda
tillvägagångssättet verkligen mäter det som det syftar till att mäta. Validitet kan även
benämnas giltighet.
För att stärka studiens validitet har studenterna tagit del av relevant dokumentation
från fallföretaget. Sekundärdata hämtades från fallföretaget interna IT-system. Data
omfattade förbrukning- och beställningsvolym för tre artiklar för verksamhetsåret
2015 samt 2016. Bakgrunden till varför data från två verksamhetsår valdes var för att
stärka studiens validitet.
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2.6.3 GENERALISERBARHET
Eriksson et al. (2014) beskriver generaliserbarhet eller yttre validitet till huruvida ett
resultat eller en studies mätvärden överensstämmer med verkligheten. Merriam
(1998) förklarar hur yttre validitet eller generaliserbarhet är den omfattning resultatet
kan generaliseras till andra situationer, personer, platser och sammanhang. Genom
generalisering möjliggörs ett hypotetiskt eller konkret samband från en kvalitativ
studie, däremot så bör man vara försiktig att dra kopplingar och paralleller utan vidare
förundersökning (Fritzell, 2009). Med en undersöknings generaliserbarhet avser man i
vilken grad undersökningens resultat kan sägas gälla för organisationer inom samma
bransch eller yrkesgrupp (Stukát, 2005). Genom att använda sig av flera fall inom
samma problem eller företeelse ökar generaliserbarheten då det kan stärka en studies
eventuella samband. Däremot menar Yin (2009) att fallstudie som strategi har
kritiserats av ett flertal personer inom vetenskapen. Framförallt då den ofta har en låg
nivå av generaliserbarhet till den större populationen. Merriam (1998) beskriver att
flera datakällor nödvändigtvis inte ökar generaliserbarheten utan snarare reliabiliteten.
Då studiens insamlade material tillhör en speciell situation representativt för
organisationer inom en specifik bransch finns en risk att generaliserbarheten av
resultatet av studien minskar (Patel och Davidsson, 2003).
	
  
Bakgrunden med förstudien var att konstatera om problematiken beträffande höga
säkerhetskrav
och
höga
lagernivåer
inom
läkemedelsbranschen
var
generaliserbar. Samtliga fyra organisationer i förstudien konstaterade problematiken
vilket utgjorde ett starkt grundfundament för studiens vidare analys. Merparten av
studiens analys är baserad på data från ett fallföretag. Den analyserade data från
fallföretaget kan vara problematisk att generalisera till andra organisationer inom
läkemedelsbranschen. Exempelvis då vissa processer alternativt problem kan vara
specifika för fallföretaget. Däremot kan studiens resultat utgöra grund för vidare
studier.

2.7 ETISKT ÖVERVÄGANDE
Under studien har etiska överväganden varit centrala för arbetet.
Läkemedelsbranschen har ett yttre samhällsansvar. Det etiska övervägandet har
resulterat i att vissa problemlösningar ej är applicerbara då de kan medföra risker
inom leveranssäkerhet och leveransprecision. Andra etiska aspekter som behandlats i
studien är överväganden som integritet samr autonomi. Enligt Ejvegård (2009) kan
respondentens svar påverkas av extern omgivning. Därför valde studenterna att
genomföra intervjuerna i sluten omgivning. Varje respondent erbjöds anonymitet
vilket enligt Ejvegård (2009) inger en känsla av trygghet vilket i sin tur ökar chansen
för att respondenten är sanningsenlig. Berörande personer har blivit informerade om
studiens syfte, hur materialet kommer att hanteras och vad deltagande i studien
innebär. Dessutom gavs respondenten möjligheten att avbryta intervju när som helst
utan några konsekvenser.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
I detta avsnitt behandlas studiens teoretiska referensram samt analysmodell som
används för att besvara studiens syfte.

3.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Lumsden (2012) beskriver hur supply chain management omfattar arbetet inom en
försörjningskedja från första leverantör till slutanvändare. Van Weele (2010)
beskriver hur supply chain management omfattar hur arbets- och materialprocesser
styrs inom en organisation samt hur materialflöden mellan organisationens
underleverantörer kan optimeras. Konceptet bygger på informations- och
kunskapsspridning inom en försörjningskedja samt hur involverade enheter med en
gemensam strategi lyckas uppnå konkurrensfördelar. Detta stödjs av Barney (1991)
som menar att en utveckling av effektiva relationer inom supply chain management är
avgörande för hantering av material- och informationsflöde. Shadur och Bamber
(1994) beskriver att en effektiv leverantörskedja bygger på lagarbete och kontinuerlig
förbättring. Christopher (2010) menar att ett högre kundvärde skapas och att
kostnader kan reduceras om de olika parterna inom försörjningskedjan integreras och
lär sig arbeta tillsammans. Genom att arbeta tillsammans möjliggörs en
sammanslagning av resurser och expertis för att möjliggöra snabbare problemlösning
och förbättringar. Organisationer som är effektiva i sin supply chain management
lägger stor vikt vid att utveckla sina personalresurser genom utbildning och
omskolning av sina anställda (Gowen och Tallon, 2002).

3.2 LEAN PRODUCTION
Begreppet lean utvecklades på 1970-talet och kommer ursprungligen från
biltillverkaren Toyota (Lumsden, 2012). Toyotas arbetssätt inom produktionen skilde
sig avsevärt från sina konkurrenter. Enligt Liker (2009) undvek Toyota kortsiktiga
kapitalintensiva satsningar vilket normalt ledde till goda kortsiktiga
lönsamhetsresultat. Istället valde biltillverkaren att satsa på långsiktiga lösningar med
den övergripande målsättningen att öka kvaliteten på slutprodukten samt öka
kompetensen inom organisationen. Toyota fokuserade på att resurseffektivisera sin
produktion genom att eliminera icke värdeskapande processer, minimera spill samt
arbeta mot kundorder istället för att bygga upp stora säkerhetslager (Lumsden,
2012). Beslutet att arbeta långsiktigt har idag inneburit att Toyota fått en ledande
position på den globala bilmarknaden. Abernathy et al. (2000) menar att Toyotas
framgång kan hänföras till deras uthållighet i noggrann strategisk förvaltning av
människor, material och utrustning.
	
  
Enligt Womack et al. (1991) och Schonberger (2007) är leanfilosofin ett av många
initiativ som stora företag runt om i världen har antagit för att förbli
konkurrenskraftiga på den alltmer globala marknaden. Syftet med lean production är
enligt Lumsden (2012) och Olhager (2013) att skapa snabba och flexibla flöden
genom att förebygga slöseri med resurser och arbeta med processer. Vidare menar
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Lumsden (2012) att kostnader som uppstår till följd av långsamma processer är ett av
problemen som lean vill eliminera. Anledningen till varför lean vill fokusera på att
producera mot kundorder är för att undvika risken för höga lagerkostnader,
lagerkassationer samt förlorat produktvärde till följd av långa lagertider (Lumsden,
2012). Detta påstående stöds av Shah and Ward (2003) som förklarar att kraften i en
mager försörjningskedja är att skapa ett strömlinjeformat, högeffektivt system som
producerar färdiga produkter i och med att kunderna efterfrågar lite eller inget avfall.
De menar att lean är användbart i många försörjningskedjor särskilt de som försöker
förbättra prestanda genom att minska avfall och kostnader. Hartwell och Roth (2006)
förklarar att filosofin om lean inte bara handlar om att vara bättre än konkurrenterna
utan att det snarare handlar om att gå utöver och vara bäst i varje process och produkt.
För att lyckas integrera lean i en organisations nuvarande arbetsprocesser krävs det tid
och förståelse från organisationens ledning. Under implementationen av lean måste
organisationen enligt Roth (2006) se till att medarbetarna förstår betydelsen och
användningen av olika verktyg i vilket lean är uppbyggt kring. Boppana och Damian
(2011) menar att organisationer inom läkemedelsindustrin som lyckas integrera lean i
sina arbetsprocesser kan minska sina kassationer samt sina lagerkostnader.
För att kunna implementera lean inom verksamheten måste organisationen följa fem
steg (Lumsden, 2012).
	
  
Steg 1: Specificera alltid värdet på en produkt eller tjänst utifrån kundens synpunkt.
Steg 2: Identifiera processerna som skapar värde i organisationen samt eliminera
processerna som inte tillför något värde.
Steg 3: Skapa flöden, helst en-styck-flöden samt ständigt effektivisera
skapandeprocessen.
Steg 4: Tillämpa pull-metoden vilket innebär att organisationen producerar produkter
där det finns en efterfråga.
Steg 5: Eftersträva perfektion beträffande kvalitet, typ av produkt samt
tillverkningsvolym.
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3.3 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
Toyota Production System (TPS) är föregångaren som lean production har utvecklats
från (Osono, Shimizu och Takeuchi, 2008). TPS huvudsakliga målsättning var enligt
Osono, Shimizu och Takeuchi (2008) och Liker (2009) ständigt förbättra processer
och eliminera slöseri. Liker (2009) beskriver att systemet är uppbyggt kring flertalet
stödverktyg vilka även idag är högaktuella inom lean production. Verktygen
illustreras nedan i Figur 1: TPS huset. Figuren illustrerar ett hus för förtydliga att
verktygen bara är funktionella om husets stomme är stark. Stödverktygen Just-in-time
och Jidoka gestaltar husets pelare medan stödverktygen Heijunka, Kaizen och
Standardiseringar utgör grundfundamentet. En svag länk i organisationen försvagar
enligt Liker (2009) hela funktionen.

Figur 1: TPS huset (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013)

3.3.1 JUST-IN-TIME (JIT)
Schonberger (1982) beskriver att EOQ-modeller (se kap 3.6.1) matematiskt beräknar
ordningsstorlek och orderfrekvens baserat på minimering av kostnader. Sådan
modellering kan leda till att stora och sällsynta order läggs i förhållande till
modernare inköpsmetoder. Schniederjans och Olson (1999) förklarar att just-in-time
inköp (JIT) är ett alternativt tillvägagångssätt till den klassiska EOQ-modellen där
inköp sker oftare med mindre orderkvantiteter.
Just-in-time konceptet bygger på att endast rätt mängd artiklar i rätt volym produceras
i rätt tid (Olhager, 2013). Konceptet möjliggör enligt Liker (2009) minimering av
mellanlager samt att efterfrågan möts med ett idealiskt enstycksflöde. Enstycksflödet
innebär i sin tur att produkter i arbete blir färre och att resursfördelningen inom
organisationen blir flexiblare (Olhager, 2013). Just-in-time innebär att organisationer
kan frigöra fler resurser i form av kapital samt att organisationen frekventare kan
uppdatera ett korrekt lagersaldo. Enligt Olhager (2013) bidrar konceptet till att
identifiera problem inom produktion vilka inom stora stycken flöden skulle vara svåra
att upptäcka. För att organisationer ska kunna tillämpa just-in-time konceptet krävs de
att organisationen har korta ställtider, små partistorlekar, korta ledtider, flexibel
personal samt ett flödesorienterat produktionssystem. Ett av just-in-times primära
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syften är att eliminera slöseri (Olhager, 2013). Med slöseri menar Olhager (2013)
aktiviteter som inte tillför värde till slutprodukten. Exempelvis; överproduktion,
transporter och onödig lagerhållning. Schniederjans och Cao (2001) presenterar i sin
studie hur just-in-time sett till EOQ inköpssystem nästan alltid kommer att vara det
mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet vid inköpshantering. De menar att just-intime är ett mer kostnadseffektivt inköpssystem vid både mycket höga nivåer av årlig
efterfrågan som vid lägre nivåer med pris per enhet (Schniederjans och Cao, 2001).

3.3.2 JIDOKA
Stödverktyget Jidoka bygger på att kvalitetskontroller upprättas i varje steg i
produktionsprocessen (Liker, 2009 och Olhager, 2013). Genom att samtliga
aktiviteter inom tillverkningsprocessen är synliga kan Jidoka enligt Olhager (2013)
säkerställa att samtliga avvikelser identifieras och korrigeras.

3.3.3 HEIJUNKA
Heijunka innebär en utjämning av flöde och syftar till att organisationer skall sträva
efter en balansering av produktionen i form av volym och produktmix (Olhager,
2013). Enligt Liker (2009) utformar Heijunka processer som underlättar produktbyte
inom produktionen vilket innebär att organisationer kan tillverka de som behövs när
de behövs. Variationen i efterfrågan hanteras genom att organisationen producerar
efter den genomsnittliga efterfrågan (Olhager, 2013). Enligt Olhager (2013) fördelas
ordrar under en period så att samma volym produceras varje dag vilket resulterar i en
jämn beläggning i produktionen. Heijunka leder till att organisationen
får kontinuerliga och effektiva flöden samt att orderflödet till leverantören blir jämt
(Liker, 2009 och Olhager, 2013).

3.3.4 KAIZEN
En process kan aldrig ses som komplett och det kommer alltid finnas ett utrymme för
förbättringar (Olhager, 2013). Inom Toyota heter filosofin för ständiga förbättringar
Kaizen. Enligt Liker (2009) innebär Kaizen att samtliga medarbetare inom en
organisation hela tiden eftersträvar att förbättra arbetsprocessen. Osono et al. (2008)
beskriver Kaizen som ett verktyg för att eliminera moment som inte tillför något
värde till slutkund. Brown et al. (2006) beskriver i sin studie att Lean och Kaizen ofta
misstolkas som en metod för nedskärningar. Detta leder till att det finns en rädsla från
personal att förlora jobb och arbetsuppgifter. Dessa missuppfattningar måste därför
hanteras med försiktighet.
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3.3.5 STANDARDISERING
Ett standardiserat arbetssätt innebär inte bara att organisationen uppnår en
genomgående hög kvalitetsnivå men också att produktionstakten kan hållas jämn
(Olhager, 2013). En förutsättning för att kunna uppnå ett standardiserat arbetssätt är
att organisationer använder pålitliga tekniker så som både passar personalen men
också processen.

3.4 LAGERNIVÅ
Lagrets grundläggande syfte är att täcka efterfrågan på en specifik artikel över en
bestämd tidsperiod (Lumsden 2012). När efterfrågan på en artikel ökar minskar
lagernivån vilket resulterar i att lagret behöver fyllas på. Detta sker enligt Lumsden
(2012) via anländande partier vars storlek bestäms av en hemtagningskvantitet(Q).
Processen illustreras nedan i Figur 2: Lagernivå.

Figur 2: Lagernivå (Lumsden 2012)

3.4.1 GENOMSNITTLIG LAGERNIVÅ (ML)
För att kunna bedöma den genomsnittliga lagernivån (ML) behöver organisationer
enligt Lumsden (2012) ta hänsyn till säkerhetslagret (SL) och omsättningslagret (OL).
Vid beräkning av medellagervärde tillämpas följande formel:

	
  

14	
  

3.4.2 SÄKERHETSLAGER (SL)
I botten av ett lager finns vanligtvis artiklar vilka utgör en säkerhet för en eventuell
avvikelse från den beräknade in- och utleveranser (Lumsden 2012). Dessa artiklar
benämns som säkerhetslager (SL). Säkerhetslagret har enligt Oskarsson, Aronsson
och Ekdahl (2013) till uppgift att svara upp mot avvikelser från den normala
efterfrågan. Chopra och Meindl (2007) förklarar att säkerhetslager fungerar som en
gardering mot osäkerhet och slumpmässiga variationer som råder i tillgång och
efterfrågan. Avvikelserna kan exempelvis omfatta försenade inleveranser, brister i
leveranserna eller en markant ökning i efterfrågan. Vid dimensionering av
säkerhetslager är det viktigt att dimensionen görs på ett sådant sätt att
resursförbrukning står i rimlig proportion till kapitalbindningen (Mattsson, 2011).
Meindl & Chopra (2007) beskriver svårigheten med att lyckas vidhålla en hög
produkttillgänglighet vid en reducering av säkerhetslagret. Säkerhetslagrets
principiella utseende gestaltas nedan i Figur 3: Säkerhetslager.

Figur 3: Säkerhetslager (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013)

Förutsatt att efterfrågan och ledtiden är känd beräknas säkerhetslagret enligt Lumsden
(2012) på följande sätt:

Om ledtiden är känd medan efterfrågan är varierande krävs en standardavvikelse.
Formeln för säkerhetslager med en standardavvikelse beräknas enligt Lumsden (2012)
på följande sätt:

	
  

15	
  

3.4.3 OMSÄTTNINGSLAGER (OL)
Ett lager som uppstår när de inlevererade artiklar överskrider den tänkta
förbrukningen benämns som OL (Lumsden 2012). OL uppstår enligt Lumsden (2012)
efter att en avvägning har gjorts mellan ordersärkostnader (inköps- eller
omställningskostnader) och särkostnader för lagerhållning. Beräkning av OL görs
enligt Lumsden (2012) på följande sätt:

3.5 LEVERANSSERVICE
Leveransservice omfattar organisationens prestation gentemot sina kunder (Lumsden
2012). En god eller dålig leveransservice har en direkt inverkan på organisationers
intäkter. En god leveransservice definieras enligt Lumsden (2012) genom
organisationens förhållande till konkurrenterna beträffande ledtid, leveranspålitlighet,
leveranssäkerhet och flexibilitet.

3.5.1 LEDTID (LT)
Ledtid (LT) eller leveransservice omfattar tidpunkten från beställning till leverans
(Lumsden 2012). Ledtid omfattar aktiviteter som ordermottagning, orderbehandling,
planering, eventuell tillverkning samt distribution. Enligt Richard, Tersine och
Hummingbird (1995) är lång ledtid generellt sett en stor kostnadspost hos tillverkande
organisationer. Dem menar att en kort ledtid dels ökar organisationens
konkurrensförmåga samt att de bidrar till att reducera dess kostnader. En kort ledtid
kan enligt Lumsden (2012) uppnås genom att tillverkningstiden är kort eller att
färdigvarulagret kan tillgodose kundernas behov. Om tillverkningstiderna är
omfattande eller att ledtiderna från leverantören är lång vilka överskrider tiden som
kunden är beredd att vänta måste lagerhållning via ett färdigvarulager ske. Enligt
Lumsden (2012) kan man vid beräkning av LT tillämpas följande formel:

3.5.2 LEVERANSPÅLITLIGHET
Leveranspålitlighet omfattar att organisationen svarar upp mot vad som är
utlovat eller att transportskador inte förekommer (Lumsden 2012). Betydelsen av
leveranspålitlighet har på senare tid ökat markant och i många fall är en hög
pålitlighet viktigare för kunden än kort ledtid.
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3.5.3 LEVERANSSÄKERHET
Leveranssäkerhet omfattar förmågan att leverera rätt artikel i rätt kvantitet och
kvalitet (Lumsden 2012). En stigande trend har lett till att organisationer förlitar sig
mer på sina leverantörers leveransförmåga genom att minska sina egna lager för att på
så sätt uppnå kostnadsbesparing och minskad kapitalbindning. Detta har enligt
Lumsden (2012) resulterat i att de inte finns utrymme för felaktigheter inom
leveranser och vikten av en organisations leveranssäkerhet är hög.

3.5.4 SERVICEGRAD
Servicegrad eller lagertillgänglighet omfattar organisationens förmåga att leverera
direkt från lager (Lumsden 2012). En hög servicegrad stärker organisationens position
inom marknadsföringssegment då organisationen kan erbjuda en hög servicenivå. En
hög servicegrad innebär också enligt Lumsden (2012) att organisationen får ett större
flöde vilket kan vara svårkontrollerat. De innebär också att organisationen drar på sig
större kostnader i form av lagerförings- och lagerhållningskostnader. När leveransen
inte kan ske direkt från lager blir LT intressant.

3.5.5 FLEXIBILITET
Flexibilitet innebär organisationens förmåga att anpassa sina leveranser efter
kundernas önskemål (Lumsden 2012). De omfattar exempelvis flexibilitet inom
orderstorlekar, emballage, leveransadresser, leveransfrekvenser, dokumentation etc.
Flexibiliteten kan också enligt Lumsden (2012) omfatta att leverantören tar på sig en
större del av arbetet eller utformar anpassade lösningar för att lösa specifika problem
vilket stärker tillförlitligheten mellan kund och leverantör. Organisationens förmåga
att vara flexibel är en stark konkurrensfaktor (Lumsden 2012).

3.6 LAGERKOSTNADER
Lagerkostnader är de kostnadsposter som uppstår vid upprätthållandet av ett lager
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Lagerkostnaderna kan brytas ned och
definieras i mindre kostnadsbegrepp.

3.6.1 LAGERFÖRINGSKOSTNADER
Lagerföringskostnader omfattar de kostnader som lagerförda artiklarna för med sig in
i lagret (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). Dessa utgörs dels av kostnaden för
kapitalbindningen, d.v.s. organisationens bundna kapital i artiklarna. Enligt
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) samt Olhager (2013) kan kapitalbindningen
ses som en alternativkostnad huruvida kapitalet inte kan användas till alternativa
investeringar. Vidare menar Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) att
lagerföringskostnaden utgörs av riskkostnader, exempelvis kostnader för inkurans,
svinn, kassation och försäkring. Riskkostnaden baseras utifrån lagrets storlek. Ju
större lager desto större chans att något inträffat.
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3.6.1.1 KAPITALBINDNING
Material och artiklar som lagerhålls i förråd, mellanlager eller färdigvarulager binder
kapital (Olhager, 2013). Kostnaden för denna kapitalbindning utgörs främst av
kapitalkostnaden, dvs. finansiering av inköp av varor. Övrigt finns kostnader för
lageryta, personalkostnader, inkuranskostnader och försäkringskostnader för de
lagrade varorna. Frazelle (2002) menar att organisationers hantering av lager och
uppbundet kapital spelar en viktig roll för dess framgång eller misslyckande. Kiefer
och Novack (1999) menar att lagret spelar en kritisk mellanroll mellan samtliga
aktörer inom en försörjningskedja då kostnaderna för de lagrade artiklarna kommer
påverka den slutliga kostnaden för produkten eller tjänsten.
Genom att frigöra bundet kapital kan organisationer använda det till något som kan ge
en högre avkastning. Lumsden (2012) förklarar att förutom kapitalbindning i de varor
som fysiskt befinner sig i lagren finns en stor del dessutom i bearbetning inom
produktionsprocessen. Detta stöds av Olhager (2013) som menar att produkter binder
mer kapital allt eftersom produkten flödar genom produktionen och ökar i värde. Den
högsta kaptalbindningen för en artikel uppstår således i färdigvarulagringen eller i
transporten ut till kund (Olhager, 2013).

3.6.1.2 LAGERRÄNTA
Lagerränta används vid beräkning av lagerföringskostnader där lagerräntan
representerar kapital- och riskkostnader (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). Vid
beräkning av lagerräntan görs en uppskattning av kapital- och riskkostnadernas
storlek i förhållande till lagervärdet. Eftersom lagervärdet varierar över tiden måste en
beräkning för de genomsnittliga medellagervärdena tas fram. Beräkning av
medellagervärde görs Lumsden (2012) på följande sätt:

3.6.2 LAGERHÅLLNINGSKOSTNADER
Lagerhållningskostnader omfattar de kostnader som uppstår vid drivandet av ett lager
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). Detta inkluderar dels kostnaden för att äga
och driva ett lager. De inkluderar också lagring- och hanteringskostnader,
personalkostnader samt interna transportkostnader.
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3.7 LAGERSTYRNING
Lagerstyrning omfattar metoder eller verktyg för planering och styrning av
materialflödet (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). Vid utformandet av en
lagerstyrning behandlas frågor som exempelvis när en beställning ske och vilka
volymer som beställningen omfattar. Tidpunkt för en beställnings är enligt Oskarsson,
Aronsson och Ekdahl (2013) beroende av huruvida organisationen tillämpar en fast
eller varierande beställningsintervall. Detsamma gäller för volymen, den är beroende
av huruvida organisationen tillämpar en fast eller varierande beställningskvantitet.

3.7.1 WILSONFORMEL/EOQ
Bestämning av orderordningens storlek och frekvensen vid inköp av varor har en
direkt och kritisk inverkan på organisationens distributions- och logistiksystem
(Germain och Droge, 1997). Wilsonformeln eller EOQ-formeln (Economic Order
Quantity) är en metod som tillämpas för att beräkna en fast orderkvantitet
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). EOQ-formeln tar fram den mest
ekonomiska orderkvantiteten och metoden är baserad på ett totalkostnadsresonemang
där EOQ-formeln utgår från att kostnaden för beställningen är beroende av antalet
betällningar, kvatiteten på beställningar och lagerkostanden för artiklarna. Enligt
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) har EOQ-formeln flertalet begränsningar.
EOQ-formeln utgår från att efterfrågan är jämn och definierad, vilket den sällan är.
EOQ-formeln tar inte hänsyn till kvantitetsrabatter vilket är vanligt förekommande.
Tersine et al. (1995) stödjer detta och menar att den ursprungliga EOQ modellen har
sina begränsningar vid beräkning av kvantitetsrabatter med kvantitet och fraktkostnad
rabatter. EOQ-formeln tar inte hänsyn till begränsningar i lager-, produktion- och
transportkapacitet. EOQ-formeln förutsätter att hela leveransen av orderkvantiteten
sker samtidigt. Vid beställningar hos leverantörer är de ett vanligt förekommande att
inleveranser sker via delleveranser. Beräkning av totalkostnad för lagring och
beordring görs enligt Lumsden (2012) på följande sätt:
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Vid beräkning av EOQ deriveras de totala ordersärkostnaderna och
lagerhållningskostnaderna med hänsyn till kvantiteten. EOQ-formeln är uppbyggd på
följande sätt (Lumsden, 2012):

Figur 4: Kostnader i EOQ nedan visualiserar orderkvantitetens inverkan på
ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden. En ökad kvantitet leder till att
lagerkostnaden ökar medan beordringskostnaden minskar. Punkten där båda kurvorna
möts lokaliseras den minsta totalkostnaden, d.v.s. EOQ och således artikelns mest
ekonomiska orderkvantitet.

Figur 4: Kostnader i EOQ (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013)

3.7.2 BESTÄLLNINGSPUNKT (BP)
Beställningpunkten (BP) utgör den nivån i vilket lagersaldot behöver fyllas på
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). Säkerhetslagret och den normala
förbrukningen under ledtiden avgör inom vilket volymintervall som
beställningspunkten placeras. Beräkning av beställningspunkten görs enligt Lumsden
(2012) på följande sätt:
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3.8 ARTIKELSORTIMENTETS OMFATTNING
Lumsden (2012) förklarar att organisationer påverkas av olika intressenter för vilka
artiklar som ska lagras och produceras. Oftast är det funktioner som har en direkt
kontakt med kunderna som framför dessa krav. Lurie (2004) menar att konsumenter
står inför rikare informationsmiljöer än någonsin tidigare, något som resulterar i att
detaljister får svårare att bestämma lämpliga antal produkter som de bör erbjuda sina
kunder för att tillhandahålla lämpliga produktnivåer till en så god service som möjligt.
Konsekvensen av en ökad variantrikedom är att en organisations lager i from av
omsättnings- och säkerhetslager ökar (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) beskriver att
en reaktion mot detta finns i önskemål om att minska variantfloran för att minska det
kapital som är bundet i lager och minska detaljernas genomloppstider.
Lumsden (2012) förklarar att en produkt har en egenskap som är specifik för dess
användning. Genom att konstruera en produkt som täcker flera produkters specifika
egenskaper kan organisationer reducera sitt artikelsortiment samt sina lagerkostnader.
Lumsden (2012) beskriver att en minskning av två artiklar till en ger en kraftig
reduktion av omsättningslagrets storlek med ca 29 %.

3.9 BULLWHIP EFFEKTEN
En försörjningskedja består av ett antal organisationer där var och en beställer artiklar
av den organisation som ligger närmast uppströms. Begreppet Bullwhip innebär enligt
Lumsden (2012) och Hussain och Drake (2011) att efterfrågan i en försörjningskedja
ökar ju högre upp i kedjan man går. Enligt Lumsden (2012) är en av de viktigaste
grundfunktionerna i försörjningskedjan koordineringen av produktion- och
inventariernivån. Funktionen regleras med hjälp av ett informationsflöde vilket
normalt erhålls via inkommande beställningar nedströms i försörjningskedjan. Denna
informationskälla utgör sedermera grunden i vilket beslut tas för kommande
produktion- och inventarienivåer uppströms. Enligt Lumsden (2012) kan
informationsflödet i form av beställningar bli förvrängd eller vilseledande vilket
resulterar i att organisationerna uppströms i försörjningskedjan tar inventarie- och
produktionsbeslut baserat på felaktig information. Ju högre upp i försörjningskedjan
man kommer desto större blir förvrängningen (Lumsden 2012). Resultatet av
Bullwhip effekten kan enligt Hussain och Drake (2011) leda till att organisationer får
för höga inventarienivåer, kvalitetsproblem, ökade materialkostnader, kostnader för
övertid och ökade leveranskostnader.

	
  

21	
  

Figur 5: Bullwhip effekten nedan gestaltar effekten av bullwhip när
ursprungsbeställningen i försörjningskedjan dubblas. Ju längre bak i kedjan man
kommer desto större blir effekten.

Figur 5: Bullwhip effekten (Better Operation u.å.)

	
  

Enligt Lumsden (2012) beror Bullwhip effekten huvudsakligen på fyra olika orsaker:

	
  

•

Efterfrågeprognosernas uppdatering: Organisationerna i försörjningskedjan
baserar sina prognoser på informationen som erhålls från närmsta organisation
uppströms (Lumsden 2012). En ökad beställningsvolym in i
försörjningskedjan innebär att nästa organisation nedström i kedjan reglerar
sin prognos och ökar sin produktion. Enligt Lumsden (2012) så fortsätter
denna process ju längre ned i försörjningskedjan man kommer och på så sätt
kan den förvrängda informationen spridas. En lösningsmetod för att reglera
efterfrågeprognosernas uppdatering är att göra ursprungsbeställningen
tillgänglig så att samtliga organisationer i försörjningskedjan baserar sina
produktion- och inventariebeslut på samma information.

•

Batchning av beställningar: Beställningarna inom leveranskedjan sänker
organisationernas lagernivå. I samband med att lagernivån sjunker lägger
organisationerna i sin tur en egen beställning till sina underleverantörer. Vid
beställning förekommer de enligt Lumsden (2012) att organisationen batchar
samman flera små beställningar till en större för att på så sätt kunna reducera
inköpspriset. Detta resulterar dels i att beställningsintervallen är ojämn samt
att beställningsvolym är varierande vilket gör de svårt för underleverantörerna
att planera sina produktion- och inventariebeslut (Lumsden 2012). De
resulterar också i att variabiliteten för inkommande artiklar är betydligt högre
än för utgående artiklar. Enligt Lee et al. (1997) och Riddalls och Bennett
(2001) är orderbatching en av de största orsakerna till bullwhip-effekten.

•

Prisflukterering: Tillfälliga kampanjer eller upprättade försäljningsavtal kan
enligt Lumsden (2012) påverka variationen av efterfrågan. Således är de
viktigt att organisationer eftersträvar stabila priser samt att reducera antal
erbjudanden.
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•

Knapphetsspel: I scenariot att efterfrågan på en artikel överstiger den
producerade volymen behöver organisationen ransonera sina artiklar gentemot
sina kunder (Lumsden 2012). Om kunderna i detta fall har kännedom om
bristen av artiklar förekommer de enligt Lumsden (2012) att kunden beställer
fler artiklar än vad de är i behov av. När knappheten försvinner och
organisationens produktion matchar den efterfrågade volymen försvinner även
beställningarna då kunden sitter på ett stort lager.

3.10 ANALYSMODELL
Studien syftade till att undersöka hur sambandet mellan höga säkerhetskrav och höga
lagernivåer inom läkemedelsbranschen ser ut samt presentera förslag till åtgärder för
att minska lagernivåerna. Studiens teoretiska referensram utgör grunden för studiens
analys. För att besvara syftet använde studien sig av en problemformulering baserad
på tre frågor. Frågorna gestaltas som F1, F2 och F3 i analysmodellen. F1 besvaras
genom att upprätta en nulägesanalys bestående av intervjuer med fallföretaget.
Nulägesanalysen analyseras därefter med hjälp av teori för att därefter komma fram
till en slutsats. F2 besvaras genom att upprätta en nulägesanalys bestående av
sekundärdata från fallföretagets interna IT-system. Nulägesanalysen analyseras
därefter med hjälp av teori för att därefter komma fram till en slutsats. F3 besvaras
genom analys bestående av teori och intervjuunderlag från förstudien.
Tillvägagångssättet presenteras nedan i Figur 6: Analysmodell:

Figur 6: Analysmodell
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4 NULÄGESANALYS
I detta avsnitt presenteras studiens information- och datainsamling i form av,
intervjuer, observationer samt från fallföretaget erhållet datamaterial.

4.1 RESULTAT PROBLEM GENERALISERING
I detta avsnitt presenteras information från förstudien. Avsikten med förstudien var att
undersöka om studiens syfte och problemformulering var generaliserbar.

4.1.1 CEPHEID
Cepheid är ett amerikanskt molekylär diagnostikföretag som utvecklar och tillverkar
integrerade stödsystem för testning och diagnostisering av patientens tillstånd.
Testningen omfattar bland annat prover av bakterier- och virussjukdomar.
Organisationen grundades år 1996 och omsatte verksamhetsåret 2013 strax över 400
miljoner dollar. Cepheid har en produktionsanläggning för tillverkning av stödsystem
i Solna. Organisationens verksamhetschef över produktionen svarade på frågorna i
Figur 7 varav utfallet är markerat i rött:

Figur 7

Cepheids verksamhetschef över produktionen uppgav att organisationen upplever
svårigheter med att upprätthålla en jämn lagernivå samt att han såg säkerhetskraven
som en bidragande faktor till höga lagernivåer. Organisationen har inlett en process
med att lösa problemet. Processen omfattar en implementering av Cepheid egna
tolkning av lean, DBS. Organisationen har bland annat implementerat stödverktyget
Heijunka genom att minska sina orderkvantiteter och ökat leveransfrekvensen.
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Implementeringen har på kort tid fått positiva resultat. Enligt verksamhetschefen för
produktionen har organisationen dels minskat sina lager samt antalet kassationer.
Dem har även med hjälp av Heijunka frigjort personalresurser genom att effektivisera
sina arbetsprocesser. Enligt verksamhetschefen för produktionen är detta
produktionsanläggningen i Solna första steg och dem räknar med att implementera
flera stödverktyg som exempelvis EOQ under verksamhetsåret 2017.

4.1.2 ELEKTA
Elekta är ett svenskt företag som utvecklar samt tillverkar hård- och mjukvara för
behandling av patienter. Elekta grundades år 1972 och omsatte verksamhetsåret 2016
strax under 11 miljader svenska kronor. Organisationens director för service
marketing och management team svarade på frågorna i Figur 8 varav utfallet är
markerat i rött:

Figur 8

Elektas director service marketing samt management team uppgav att organisationen
upplever svårigheter med att upprätthålla en jämn lagernivå samt att hon såg
säkerhetskraven som en bidragande faktor till höga lagernivåer. Organisationen har
inlett en process med att lösa problemet och har i vissa fall lyckats finna en lösning.
Lösningsprocessen omfattar detaljerad övergripande produktionsplanering med
omfattande kalkyler. För vissa produktkategorier fungerar uträkningarna. För andra
inte.
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4.1.3 TAMRO
Tamro är ett svenskt grossistföretag med inriktning mot läkemedelsbranschen.
Organisationen ombesörjer bland annat läkemedelstransport till sjukhus och apotek.
Tamro grundades år 1921 och omsatte verksamhetsåret 2016 strax över 8 miljarder
svenska kronor. Organisationens gruppchef för supply chain svarade på frågorna i
Figur 9 varav utfallet är markerat i rött:

Figur 9

Tamros gruppchef för supply chain uppgav att organisationen upplever svårigheter
med att upprätthålla en jämn lagernivå samt att hon såg säkerhetskraven som en
bidragande faktor till höga lagernivåer. Organisationen har inte försökt lösa problemet
med ojämna lagernivåer med förklaringen att deras verksamhet är komplex. Enligt
lagerchefen är de svårt att erbjuda individuella logistiklösningar för samtliga partners.
Dock är de ett område som organisationen på sikt vill se över och försöka
effektivisera.
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4.2 FÖRETAGSBESKRIVNING CASE STUDIE
Den tyska organisationen Fresenius Kabi är ett globalt och världsledande företag
inom läkemedelsindustrin. Organisationen grundades år 1912 och har sitt
huvudkontor i Bad Homburg, Tyskland. Verksamhetsåret 2015 omsatte
organisationen strax under 6 miljarder Euro och hade cirka 35 000 anställda globalt.
Fresenius Kabis har två produktionsanläggningar i Sverige; en i Upplands-Bro och en
i Uppsala. Anläggning i Uppsala tillverkar intravenösa näringslösningar samt
narkosläkemedel
medan
anläggningen
i
Upplands-Bro
fokuserar
på
råvarutillverkning. I Uppsala pågår även forskning och utveckling av parenteral
nutrition vilket bedrivs i projektform.
Uppsalas avdelning för supply
chain vars uppgift omfattar
produktion- och materialplanering
består
av
11
medarbetare.
Avdelningens
huvudsakliga
uppgift
omfattar
planering,
optimering samt upprätthållning
av organisationens kontinuerliga
flöde av material och råvaror till
produktionen.
Arbetsstyrkan
består av; en avdelningschef, tre
produktionsplanerare,
två
materialplanerare, två supply
chain managers, två labeling
managers
och
en
marknadsansvarig.

4.3 PROBLEMBAKGRUND
Avdelningen för materialplanering och inköp på produktionsanläggningen i Uppsala
upplever problem beträffande inköpsprocessen för etiketter. Etiketterna är en
förhållandevis liten kostnadspost men har en avgörande betydelse för huruvida
färdiga läkemedel får levereras. Den befintliga arbetsprocessen saknar stödsystem
som exempelvis korrekta beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslager.
Avsaknaden av stödsystem gör att svängningar i efterfrågan blir svåra att hantera.
Läkemedelsbranschens krav på leveranssäkerhet och leveransprecision har lett till att
avdelning för materialplanering och inköp valt att arbeta med goda marginaler vid
inköp av nya artiklar för att på så sätt undvika risken för produktionsstopp. De goda
marginalerna har resulterat i att lagervärdet successivt ökat vilket i sin tur lett till
ökade lagerhållning- och lagerföringskostnader.
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4.4 RESULTAT INTERVJU FRESENIUS KABI
Baserat på studiens frågeställning presenteras resultatet av intervjuerna i tre större
teman. Tema 1; Introduktion av ansvarsområde beträffande inköp av etiketter. Tema
2; Hur fungerar inköpsprocessen beträffande etiketter? Tema 3; Vilka
förbättringsåtgärder bör vidtas beträffande inköp av etiketter? Resultatet presenteras
utifrån fyra olika organisationsnivåer, Avdelningschef Supply Chain Planning,
Strategisk inköpschef, Labeling Managers och teamleader lagerarbete.
Vid presentationen av intervjumaterialet har studien valt att sammanfoga datan från
produktionsplanerare, materialplanerare samt organisationens labeling managers
under en och samma kategori, Labeling managers. Bakgrunden till detta är att rollerna
fyller samma funktion uppdelat inom olika områden.

4.4.1 TEMA 1; INTRODUKTION AV ANSVARSOMRÅDE
BETRÄFFANDE INKÖP AV ETIKETTER
Avdelningschef Supply Chain Planning
Avdelningschef för Supply Chain Planning ansvarar för materialflödet in och ut från
fabrikerna i Uppsala och Brunna. De skall finnas rätt materialvolymer för att
tillfredsställa produktionen så att de inte förekommer några produktionsstopp. Utöver
ansvaret för produktionen har avdelningschefen till uppgift att upprätta en långsiktigt
och övergriplig produktionsplanering samt personal- och avdelningsansvarig.
Strategisk inköpschef
Chefen för strategiska inköp ansvarar för inköpet av etiketter. Arbetet omfattar
framtagandet av en övergripande strategi, avtalsfrågor, generell problemlösning
beträffande inköp samt leverantörsrelationer.
Labeling Managers
Labeling managers ansvarsområden och arbetsuppgifter är relativt uppdelade, men det
övergripande ansvarsområdet omfattar märkning samt produktion- och
materialplanering. I arbetsuppgifterna ingår detaljplanering av produktion, statistik
dokumentation, design av etiketter, inköp av material, kommunikation med övriga
avdelningar som berörs av produktionen.
Teamleader lagerarbete
Lagrets ansvarsområde beträffande etiketter omfattar ankomstkontroller, lagring och
utleverans.

	
  

28	
  

4.4.2 TEMA 2; HUR FUNGERAR INKÖPSPROCESSEN BETRÄFFANDE
ETIKETTER?
Avdelningschef Supply Chain Planning
Avdelningschef menar på att de befintliga rutinerna inte är tillförlitliga. Det som
försvårar inköpsprocessen beträffande läkemedel är att branschen är hårt reglerad. Det
finns inget utrymme för förseningar. Förseningar i produktionen kan få fatala
konsekvenser. Dels kan organisationen drabbas av omfattande bötesbelopp. Men de
kan också i värsta scenario förlora sina rättigheter för specifika läkemedelsprodukter
om de inte kan garantera sin leveranssäkerhet samt leveransprecision. Varje produkt
är landspecifik, d.v.s. en och samma produkt går inte att leverera till samtliga
slutkonsumenter. Varje land har sina specifika etiketter vilket resulterar i att samma
produkt kan ha upp till femtio olika varianter. Av säkerhetsskäl skall produktens
historik gå att följa upp genom hela leverantörskedjan till slutprodukt. Dessutom får
batcherna inte blandas ihop, även om innehållet är identiskt. På grund av långa
ställtider samt säkerhetskrav har Fresenius Kabi valt att arbeta med kampanjer för att
på så sätt minimera risken för beblandade batchar. Detta innebär att artiklar
produceras i större volymer med ojämna intervallet. Med detta som bakgrund
kombinerat med opålitliga prognoser har resulterat i att lagernivån blivit extremt hög.
Avsaknaden av stödsystem är ytterligare en svag punkt inom inköpsavdelningen.
Avdelningschef för supply chain planning exemplifierar att det saknas processer för
att bestämma vart beställningspunkten för respektive artikel skall placeras. Vid en
tidigare processöversyn sänktes den generella beställningspunkten vilket ledde till
stora förseningar i produktionen på grund av att säkerhetslagret tog slut.
Beställningspunkten är inte baserad på konkret data och därför är de svårt att göra
finjusteringar av beställningsprocessen. Problemen har inte åtgärdats på grund av att
de inte finns tillräckligt med personalresurser. Utöver bristerna gällande arbetsrutiner
och avsaknaden av personalresurser saknar flera medarbetare grundläggande
logistiska kunskaper vilket kan ställa till problem. Slutligen är ansvarsfördelningen på
inköpsavdelningen för diffus. De är svårt att veta vem som ansvarar över vad.
Strategisk inköpschef
I dagsläget görs beställningar via prispressning genom att beställa stora kvantiteter.
De förekommer att volymerna på beställningar är högt över det faktiska behovet.
Bakgrunden till detta bottnar i att de råder speciella omständigheter gällande inköpet
av etiketter. Chefen för strategiska inköp menar dels på att omställning- och
tryckkostnader beter sig annorlunda för etiketter än annat material. Ju större volymer
som köps in desto lägre styckpriser. Chefen för strategiska inköp är av den
uppfattningen att den stora kostnaden uppstår när produktionen står still. Därför ser
han hellre att organisationen köper in mer materiell än det faktiska behovet så att
risken för att materialet skall ta slut minimeras. Chefen för strategiska inköp menar att
den omfattande artikelflora som inköpsavdelningen hanterar praktiskt taget gör de
omöjligt att tillämpa stödverktyg som exempelvis EOQ. Han menar att riskerna som
kommer med att man vill reglera lagernivån är för stora. Ett annat problem som han
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tar upp är de faktum att ledtiderna är långa. I dagsläget skall ledtiden ligga på fyra till
fem veckor men han menar på att de är oberäkneliga. Uppfattningen är att det allt för
ofta uppstår förseningar i leveransen. Chefen för strategiska inköp stryker dock under
att de kan finnas ett samband mellan stora beställningskvantiteter och förseningar.
Labeling Managers
Arbetsrutinerna fungerar delvis men arbetet är relativt omfattande. Stora delar av
arbetsprocesserna innehåller manuella arbetsmoment vilka är tidskrävande. Dessa
manuella beställningar sker en gång i veckan utifrån en Excel-fil som skrivs utifrån
verksamhetens interna datorsystem. Organisationens labeling Managers beskriver hur
beställningar görs utan någon vidare analys för optimala orderkvantiteter. De förklarar
problematiken vid hantering av svängningarna som uppstår i beställningsfrekvens från
kund. Prognoserna är opålitliga vilket gör att arbetet med produktion- och
materialplanering blir extremt svårt. Ledtiderna som idag ligger runt 4-6 veckor
försvårar arbetet med detaljplanering. Labeling managers har svårt att följa upp
lagersaldot på artiklarna då förseningar av inventarielistor är vanligt. I dagsläget
saknas de resurser för förbättringsåtgärder. Det dagliga arbetet räcker precis till att
beställa artiklar för att tillgodose produktionen.
Teamleader lagerarbete
Lagringsprocessen beträffande inköp av etiketter fungerar relativt bra. Problemet med
etiketter är att varje artikel har ett specifikt batchnummer. Dessa batcher får inte
blandas oavsett om de rör sig om väldigt små kvantiteter. Hanteringen av etiketter
tenderar därför att ta stora lagringsplatser. Varje inleverans utgör en ny batch oavsett
om produkten redan finns på lager. Ur lagrets perspektiv är stora batcher att föredra
då hanteringstiden blir lägre. Dock påpekar han att hänsyn ej tas till de kostnader som
tillkommer vid lagring av stora batcher under längre tidsperioder. Kassationer är ett
vanligt förekommande för artiklar som langats under långa perioder.
Framförallt för äldre artiklar eller minsta uppdatering av batch. Hypotetiskt kan ett
scenario uppstå att en stor inleverans måste kasseras ifall det sker den minsta
uppdatering för etiketterna. Kassationerna är även de ett tidskrävande arbete för
lagret.
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4.4.3 TEMA 3; VILKA FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER BÖR VIDTAS
BETRÄFFANDE INKÖP AV ETIKETTER?
Avdelningschef Supply Chain Planning
Avdelningschef vill dels se över avdelningens rutiner för bestämmandet av
beställningspunkten samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Hon vill också få utökade
resurser till avdelningen för att möjliggöra förbättringsarbete.
Strategisk inköpschef
I dagsläget finns det förbättringsåtgärder i processen. Inköpsavdelningen ser över
besparings aktiviteter, exempelvis genom att sammanfoga små ordrar med större i den
mån det är möjligt. Inköpsavdelningen sjösätter nya avtal för att kunna effektivisera
samarbetet med organisationens leverantörer. Inköpsstrategin går ut på att upprätta en
nära relation till leverantörerna för att på så sätt utnyttja deras kompetens beträffande
uträknandet av optimala orderkvantiteter för respektive artikel. Målsättningen är att
arbeta mot så få leverantörer som möjligt.
Labeling Managers
Organisationens Labeling managers vill införa tydliga arbetsrutiner för hur
svängningarna i beställningsmönstret skall hanteras. I dagsläget upplever
avdelningens Labeling managers att de enbart jobbar med att lösa befintliga problem
som konstant uppstår istället för att gå till botten av problemet. De anser att
avdelningen borde ta in mer resurser så att fokus kan läggas på grundläggande
problemlösning samt att förbättra avdelningens generella inköpsrutiner. Avsaknaden
av stödsystem är kännbar. Beställningspunkterna är opålitliga. Larm om låga
lagernivåer kan komma allt för sent vilket innebär att de uppstår förseningar i
produktionen.
Teamleader lagerarbete
Lagret vill öka omsättningen på batchar som lagras under en längre tid då dessa tar
stora lagerutrymmen.

4.5 DATA FÖRBRUKNING/BESTÄLLNING FRESENIUS KABI
Baserat på studiens datainsamling från Fresenius Kabi presenteras data för den årliga
förbrukningen samt beställningen utifrån tre artiklar av etiketter för produkten
Smofkabiven. Produkten kategoriseras som produkt A, B respektive C. Produkt A är e
s.k high runner, d.v.s. den har en hög produktions frekvens. Produkt B har en hög
produktions frekvens med har en ojämn produktionsintervall. Produkt C består av en
s.k low runner, d.v.s. den produceras i lägre volymer och har en ojämn produktion
intervall.
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4.5.1 DATA PRODUKT A
I Diagram 1: Förbrukningsvolym produkt A nedan presenteras den årliga
förbrukningsvolymen för verksamhetsåret 2015 och 2016 för produkt A. Datan är
sammanställd ur Fresenius Kabis interna datasystem SAP. Förbrukningen för produkt
A representerar en av organisationens storsäljare. Avdelningschefen för Supply Chain
Planning beskriver att produktionen för produkt A sker kontinuerligt men är uppdelat
i kampanjer. Diagrammet visar hur förbrukningen av produkt A ökar när en ny
kampanj inleds. Den största förbrukningen för produkt A noterades till 17178 enheter
vecka 42 år 2015. Detta bör dock tolkas som en outlier då den avviker från
medelförbrukningen.

Diagram 1: Förbrukningsvolym produkt A

I Diagram 2: Beställningsvolym produkt A nedan presenteras den årliga
beställningsvolymen för verksamhetsåret 2015 och 2016 för produkt A. Under år
2015 och 2016 utfördes totalt 8 stycken beställningar av produkt A, 4 stycken
beställningar årligen. Diagrammet illustrerar hur beställningar för produkt A
sammanfogas till större volymer. Två stycken outliers dateras under från de två årens
beställningar. En beställning på 42000 enheter skapades vecka 42 år 2015 och en
beställning på 45000 enheter vecka 35 år 2016.

Diagram 2: Beställningsvolym produkt A
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4.5.2 DATA PRODUKT B
I Diagram 3: Förbrukningsvolym produkt B nedan presenteras den årliga
förbrukningsvolymen för verksamhetsåret 2015 och 2016 för produkt B.
Avdelningschefen för supply chain planning beskriver hur produktion och planering
för artikel B är svårhanterlig då efterfrågan är väldigt varierande. Diagrammet visar
hur förbrukningen av produkt B ökar när en ny kampanj inleds. Den ojämna
efterfrågan för produkt B illustreras tydligt i diagrammet. Den största förbrukningen
under år 2015 består av 6301 enheter i vecka 39. År 2016 så var den största
förbrukningen under vecka 19 och bestod av 5775 enheter.

Diagram 3: Förbrukningsvolym produkt B

I Diagram 4: Beställningsvolym produkt B nedan presenteras den årliga
beställningsvolymen för verksamhetsåret 2015 och 2016 för produkt B. Under år
2015 och 2016 utfördes totalt 9 stycken beställningar av produkt B. 3 beställningar för
år 2015 och 5 stycken under året 2016. Diagrammet illustrerar hur beställningar för
produkt B sammanfogas till större volymer. En outlier dateras under år 2016 vilket
bestod av 17000 enheter.

Diagram 4: Beställningsvolym produkt B
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4.5.3 DATA PRODUKT C
I Diagram 5: Förbrukningsvolym produkt C nedan presenteras den årliga
förbrukningsvolymen för verksamhetsåret 2016 för produkt C. Produkt C beskriver
avdelningschefen som en s.k low runner, d.v.s. en produkt som produceras i lägre
volymer med en ojämn produktionsintervall. Diagrammet illustrerar hur
förbrukningen av produkt C ökar när en ny kampanj inleds. Produktens största
förbrukning under år 2016 var 2894 enheter vecka 48.

Diagram 5: Förbrukningsvolym produkt C

I diagram 6 nedan presenteras den årliga beställningsvolymen för verksamhetsåret
2016 för produkt C. Under år 2016 utfördes totalt 4 stycken beställningar av produkt
C. Diagrammet illustrerar hur beställningar för produkt C sammanfogas till större
volymer. En outlier dateras under år 2016 vecka 41 vilket bestod av 25000 enheter.
Detta kan jämföras med 2894 enheter vilket var den största förbrukningen år 2016 för
produkt C.

Diagram 6: Förbrukningsvolym produkt C
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta avsnitt analyseras insamlad information och data inom studiens teoretiska
referensram samt efter studiens analysmodell.

5.1 HUR SER SAMBANDET MELLAN HÖGA SÄKERHETSKRAV OCH
HÖGA LAGERNIVÅER UT?
Baserat på intervjuer och observationer konstateras att Fresenius Kabis problem med
höga och ojämna lagernivåer är en konsekvens som bottnar i flertalet olika orsaker.
Den största orsaken kan härledas till branschens generella kravbild. Utifrån
förstudiens och fallstudiens data konstateras att sambandet mellan höga säkerhetskrav
och lagernivåer har en stor inverkan för hur organisationer inom läkemedelsbranschen
arbetar. Samtliga organisationer bekräftar problematiken att upprätthålla jämna
lagernivåer med krav på hög leveransprecision och leveranssäkerhet. Samtliga
organisationer inom läkemedelsbranschen måste anpassa sina arbetsprocesser
beträffande inköps-, material- och produktionsplanering på grund av branschens
kravbild. Enligt Håkonsen et al. (2009) och Rasekh et al. (2012) så har organisationer
inom läkemedelsbranschen ett stort samhällsansvar. Gränsdragningen mellan de
externa intressenternas mål och det etiska ansvaret gentemot samhället är tydlig.
Organisationernas huvudsakliga uppgift är att säkerhetsställa leveransflöde av kritiska
produkter till sjukhus och övriga hälsoinstitut. HDMA (2009) menar att
läkemedelsorganisationer skall kunna garantera att produkterna levereras i tid till
patienter och sjukhus med optimala priser, minimala förseningar till hög kvalité.
Utmaningen för Fresenius Kabi och övriga organisationer inom läkemedelsbranschen
är att säkerställa ett kontinuerligt flöde av kritiska produkter till sjukhus och andra
hälsoinstitut i rätt tid, kvantitet och kvalitet. Kraven på leveranssäkerhet och
leveransprecision har resulterat i att Fresenius Kabi arbetar med god marginal
beträffande lagernivåer. Det som försvårar arbetet för produktionsplaneringen är
variansfloran per artikel. Av säkerhetsskäl tillverkas läkemedelsprodukter mot
specifika länder. Varje land har egna regelverk vilka reglerar hur en specifik
läkemedelsprodukt skall utformas. Dessa benämns som landskoder. Fresenius Kabis
chef för supply chain planning exemplifierar att etikettmärkningen av produkten
smofkabiven tillverkas mot uppskattningsvis femtio olika landskoder med enskilda
regelverk. Variansfloran försvårar produktionsplaneringen då produkter mot specifik
landskod inte får blandas. Med detta som bakgrund i kombination med dyra
omställningskostnader har Fresenius Kabi valt att tillverka i kampanjer. Kampanjerna
avser att tillverka en större kvantitet avsedd för en förbrukningsperiod vid ett
produktionstillfälle. På så sätt minskar Fresenius Kabi sina ställkostnader samt
uppfyller kraven som syftar till att förhindrar beblandning av produkter inom
produktionen. Kampanjerna resulterar dock i att stora färdigvarulager. Dessa lager
leder i sin tur till en hög kapitalbindning. Lumsden (2012) beskriver hur
organisationer påverkas av olika intressenter för vilka artiklar som skall lagras och
produceras. Lurie (2004) styrker detta och menar att konsumenter står inför rikare
informationsmiljöer än någonsin tidigare. Detta resulterar i att detaljister får svårare
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att bestämma lämpliga antal produkter som de bör erbjuda sina kunder för att
tillhandahålla lämpliga produktnivåer till en så god service som möjligt. För många
organisationer finns det en valmöjlighet att bestämma vilka produkter som skall
erbjudas till marknaden. Inom läkemedelsbranschen finns inte samma valmöjlighet.
På grund av säkerhetskrav regleras organisationernas valmöjlighet att reducera antalet
varianter per artikel. I Fresenius Kabis fall saknas valmöjligheten att reducera sina 50
olika varianter av produkten smofkabiven, även om innehållet är identiskt för
samtliga produkter. Lumsden (2012) menar att konsekvensen av ökad variantrikedom
är att organisations omsättnings- och säkerhetslager ökar. Lumsden (2012) beskriver
att en ersättning av två artiklar till en ger en kraftig reduktion av omsättningslagrets
storlek med ca 29 %.
Fresenius Kabis inköpsstrategi arbetar mot prispressning genom beställning av stora
kvantiteter. Valet av inköpsstrategi baseras på organisationens tillverkningsmetod.
Tillverkningsmetoden fokuserar på kampanjer. Kampanjerna i kombination med
osäkra ledtider har resulterat i att organisationens lagernivåer successivt ökat. En
organisations hantering av lager och uppbundet kapital har en viktig roll för huruvida
den kommer lyckas eller ej (Frazelle, 2002). Ökade lagernivåer medför ökade
lagerhållning samt lagerföringskostnader. Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl
(2013) samt Olhager (2013) kan kapitalbindningen ses som en alternativkostnad
hurvida kapitalet inte kan användas till en alternativ investering. Fresenius Kabi har i
dagsläget låg omsättning på sitt lager. Ett stort lager med låg omsättning medför stora
riskkostnader (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Enligt teamleader för
lagerarbetet på Fresenius Kabi är det ett vanligt förekommande att artiklar kasseras då
de har lagrats under en längre tid.

5.2 VILKA KONSEKVENSER KAN ETT SAMBAND MELLAN HÖGA
SÄKERHETSKRAV OCH HÖGA LAGERNIVÅER RESULTERA I?
Fresenius Kabis ambition att ha en hög leveransservice är en förutsättning för att
organisationen skall få behålla sina licenser att leverera läkemedel. Organisationen
behöver också tillhandahålla en god servicegrad men också en bra flexibilitet.
Beställarens volym samt beställningstillfällen kan variera. Mot denna bakgrund
konstateras att organisationer inom läkemedelsbranschen behöver stå med stora
säkerhetslager så att dem vid en speciell händelse kan garantera leveransförmåga.
Kraven på leveransservice samt servicegrad har dock lett till konsekvenser
beträffande Fresenius Kabis lagerhantering. Organisationens lagernivåer har på senare
tid successivt ökat. De ökade lagernivåerna har i sin tur inneburit att organisationens
lagerföringskostnader samt lagerhållningskostnader har stigit. En av faktorerna som
resulterar i stora lager är regelverket som förhindrar att ordrar blandas. Denna faktor
noterades via denna studiens observationer då stora lagerytor ockuperades av få
artiklar. Teamledaren för lagerarbete exemplifierar. En lagerpall som lagrar 10
etiketter får inte blandas med en lagerpall som lagrar 10 000 etiketter p.g.a. kraven
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som förhindrar en blandning av batchar. Även om ordrarna omfattar olika volymer tar
dem lika stor lagringsplats. Artiklarna som lagerhålls binder organisationens resurser
och hindrar den från att vidta alternativa investeringar (Olhager, 2013). En stor
lagerhållning kan utöver Fresenius Kabi påverka de andra organisationerna som ingår
i försörjningskedjan beträffande läkemedel. Enligt Kiefer och Novack (1999) har
lagerhanteringen en kritisk mellanroll för samtliga aktörer inom en försörjningskedja
då kostnaderna för de lagrade artiklarna kommer påverka den slutliga kostnaden för
produkten eller tjänsten. Kapitalbindningen upphör inte när artiklar går in i
produktionen. Tvärtom så ökar kapitalbindningen. Enligt Olhager (2013) binder
produkter mer kapital allt eftersom produkterna flödar genom produktionen och ökar i
värde. Således inträffar den högsta kapitalbindningen för produkterna i
färdigvarulagret.
Ytterligare en faktor som resulterar i att Fresenius Kabi behöver stå med stora
säkerhetslager är ledtiden från leverantörerna. Enligt chefen för strategiska inköp samt
Labeling managers ska ledtiden för etiketter normalt ligga mellan fyra till fem veckor
men dem antyder att dessa siffror är opålitliga. Långa ledtider försvårar
arbetsprocessen avsevärt både för material- och produktionsplaneringen. Långa
ledtider utgör generellt sett en stor kostnadspost hos tillverkande organisationer
(Richard, Tersine och Hummingbird, 1995).
En reducering av Fresenius Kabis ledtider skulle således frigöra bundet kapital genom
att behovet av stora säkerhetslager minskar. Enligt Lumsden (2012) kan
organisationer med omfattande tillverkningsprocesser reducera sin ledtid genom att
utveckla ett färdigvarulagret som under tillverkningsprocessen kan tillgodose
kundernas behov. De långa ledtiderna är den största orsaken till varför chefen för
strategiska inköp vill undvika ett försök att reglera ned säkerhetslagret. Han menar på
att riskerna av en sådan aktion är för stora. Genom upprätta frekventa inleveranser i
form av mindre kvantiteter kan Fresenius Kabi sänka sina ledtider och indirekt sin
kapitalbindning. Om Fresenius Kabi eftersträva ett jämnare beställningsmönster i
from av frekventa inleveranser i mindre volymer underlättas planeringsarbetet för
leverantörerna. På så sätt kan leverantören reducera sina ledtider och på sätt minska
organisationernas kapitalbindning.
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Fresenius Kabis val av inköpsstrategi omfattar prispressning genom att sammanfoga
flera mindre ordrar till färre och större ordrar. Detta resulterar enligt Lumsden (2012)
dels i att beställningsintervallen är ojämn samt att beställningsvolymen är varierande
vilket gör de svårt för underleverantörerna att planera sina produktion- och
inventarievolymer. De resulterar också i att variabiliteten för inkommande materiellt
är betydligt högre än för utgående artiklar. Enligt Lee et al. (1997) och Riddalls och
Bennett (2001) är orderbatching är en av de största orsakerna till bullwhip-effekten. I
Diagram 7, 8 och 9 jämförs Fresenius Kabi förbrukningsvolym kontra
beställningsvolym. Diagram 7: Förbrukningsvolym och Beställningsvolym produkt B
nedan gestaltar Fresenius Kabis ojämna produktionsmönster och batchning av
beställningar.

Diagram 7: Förbrukningsvolym och Beställningsvolym produkt B

Lumsden (2012) förklarar att informationsflödet i form av beställningar kana vara
vilseledande i vilket organisationerna uppströms i försörjningskedjan tar inventarieoch produktionsbeslut. Ju högre upp i försörjningskedjan man kommer desto större
blir förvrängningen. Exempelvis i Diagram 8: Förbrukningsvolym och
Beställningsvolym produkt A görs en beställning vecka 52 år 2015 på 42 000 enheter
samt en beställning vecka 35 år 2016 på 45 000 enheter. Detta kan jämföras med
genomsnittlig veckoförbrukning för år 2015 och 2016 som utgjordes av 2295
enheter. Beställning vecka 35 år 2016 på 45 000 enheter motsvarar cirka 20 veckors
medelförbrukning.

Diagram 8: Förbrukningsvolym och Beställningsvolym produkt A
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Vid en analys av diagram 7 och 8 är slutsatsen att Fresenius Kabi befinner sig långt
ifrån en kontinuerlig beställningsprocess av jämna flöden. Både diagrammen
indikerar en Bullwhip-effekt. Fenomenet Bullwhip innebär enligt Hussain och Drake
(2011) att efterfrågan i en försörjningskedja ökar ju högre upp i kedjan man går. De
menar att Bullwhip-effekten kan leda till att organisationer får för höga
inventarienivåer, kvalitetsproblem, ökade materialkostnader, kostnader för övertid
och ökade leveranskostnader. Enligt Lumsden (2012) bör organisationer inom en
försörjningskedja eftersträva jämna flöden för att på så sätt undvika missledande
information. Fresenius Kabis ojämna beställningsmönster samt beställningsvolymer
skickar oklara signaler till övriga organisationer inom försörjningskedjan. Exempelvis
kan övriga leverantörer inom försörjningskedjan producera större kvantiteter än det
faktiska behovet. Detta skulle resultera i att leverantörernas kapitalbindning ökar, en
kostnad som slutligen drabbar övriga aktörer och slutkund. Den viktigaste metoden
för att effektivt undvika att de uppstår en Bullwhip-effekt är informationsflödet.
Enligt Lumsden (2012) är koordineringen av produktion- och inventarienivån en av
de viktigaste grundfunktionerna i försörjningskedjan. Funktionen regleras med hjälp
av ett informationsflöde vilket normalt erhålls via inkommande beställningar
nedströms i försörjningskedjan. Informationskälla utgör sedermera enligt Lumsden
(2012) grunden för vilket beslut tas för kommande produktion- och inventarienivåer
uppströms. Genom att arbeta tillsammans möjliggörs en sammanslagning av resurser
och expertis för att möjliggöra snabbare problemlösning och förbättringar
(Christopher, 2010). Enligt Shadur och Bamber (1994) bygger en effektiv
leverantörskedja på lagarbete och kontinuerlig förbättring. Genom ett gott samarbete
kan organisationer inom försörjningskedjan reducera sina kostnader samt skapa ett
högre kundvärde (Christopher, 2010).

5.3 HUR MAN MED HJÄLP AV OLIKA ÅTGÄRDER MINSKA
LAGERNIVÅERNA UTAN ATT ÄVENTYRA ORGANISATIONENS
LEVERANPRECISION OCH LEVERANSSÄKERHET?
Avdelningschef för supply chain planning noterade att avsaknaden av stödsystem var
stor. I dagsläget finns det dessutom inga resurser att avsätta för att vidta
förbättringsåtgärder som exempelvis utveckling av stödsystem. Organisationens
labeling managers menar att de finns en problematik med att hantera de stora
svängningarna från beställaren. Arbetet försvåras ytterligare mot bakgrunden att
prognoserna är opålitliga samt att ledtiderna i dagsläget är osäkra. Även labeling
managers bekräftar avsaknaden av resurser för förbättringsåtgärder.
Cepheid produktionschef bekräftade att organisationen upplevde liknande problem
som Fresenius Kabi. Dessutom har organisationen inlett en förändringsprocess för att
åtgärda problemen. Processen omfattade en implementering av Cepheid egna tolkning
av lean, DBS. Enligt Lumsden (2012) och Olhager (2013) är syftet med lean att skapa
snabba och flexibla flöden genom att förebygga slöseri med resurser och arbeta med
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processer. Genom eliminera icke värdeskapande processer, minimera spill samt arbeta
mot kundorder istället för att bygga upp stora säkerhetslager kan organisationer
effektivisera sin produktionsprocess samt frigöra resurser (Lumsden, 2012). Womack
et al. (1991) och Schonberger (2007) beskriver att lean är ett av många initiativ som
stora företag runt om i världen har antagit för att förbli konkurrenskraftiga på den
alltmer globala marknaden. Cepheid har på kort tid sett stora förbättringar. Det
verktyget som organisationen hittills har implementerat är Heijunka. Heijunka
eftersträvar jämna flöden och syftar till att organisationer skall sträva efter en
balansering av produktionen i form av volym och produktmix (Olhager, 2013).
Genom att fördela ordrar över en specifik period så att samma volym producerars
varje dag kan organisationer uppnå en jämn beläggning i produktionen. Således kan
organisationer enligt Liker (2009) och Olhager (2013) få kontinuerliga och effektiva
flöden inom lager och produktion. Enligt Cepheids produktionschef har
organisationen minskat sina lagernivåer samt frigjort personalresurser.
Lean strävar efter jämna flöden, inom inleverans, produktion och utleverans.
Fresenius Kabi nuvarande inköpsstrategi går ut på prispressning genom beställning av
stora kvantiteter. Detta gestaltas i Diagram 7 och 8. Denna inköpsstrategi går emot
Shah and Ward (2003) som förespråkar vikten av att skapa ett strömlinjeformat,
högeffektivt system som producerar färdiga produkter i takt med att kunderna
efterfrågar lite eller inget avfall. I Fresenius Kabis fall förekommer konstant
kassationer av artiklar som lagerhålls under längre perioder. Boppana och Damian
(2011) beskriver att organisationer inom läkemedelsindustrin kan med hjälp av lean
minska sina kassationer och därmed sina lagerkostnader. En av de primära faktorerna
för att lyckas med en implementation av lean är att ge förändringsprocessen tid och
förståelse (Roth, 2006). Enligt Roth (2006) måste organisationen se till att
medarbetarna förstår betydelsen och användningen av olika verktyg i vilket lean
består av. Verktygen i vilket lean består av illustreras i Figur 1. Heijunka, Kaizen och
Standardiseringar utgör grundfundamentet i lean medan Just-in-time och Jidoka utgör
pelarna. Genom att implementera stödverktyget Heijunka och eftersträva jämnare
orderflöden kan Fresenius Kabi reducera sina lagernivåer samt frigöra
personalresurser. Detta förutsätter att organisationens inleveranser sker i jämnare
volymer och intervaller. Stödverktyget just-in-time bygger på att endast rätt mängd
artiklar i rätt volym produceras i rätt tid (Olhager, 2013). Enligt Liker (2009)
möjliggör minimering av mellanlager samt att efterfrågan möts med ett idealiskt
enstycksflöde. Konceptet bidrar även till att identifiera problem inom produktion
vilka inom stora flöden skulle vara svåra att upptäcka. Förutsättningen för att Just-intime konceptet skall fungera är bland annat att organisationen har korta ställtider och
små partistorlekar. För att lyckas tillämpa konceptet Just-in-time och således lean
behöver Fresenius Kabi reducera antalet av dess nuvarande kampanjer i vilket dem
producerar idag. Förutsatt att Fresenius Kabi har viljan att implementera lean krävs
resurser. Samtliga medarbetare poängterade avsaknaden av personalresurser för
förbättringsåtgärder. Ett av leans grundfundament, Kaizen bygger på ständiga
förbättringar. Enligt Osono et al. (2008) går Kaizen ut på att eliminera moment som
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inte tillför något värde till slutkund. Med hjälp av Kaizen kan Fresenius Kabi inledda
förbättringsarbete vilket personalen eftersträvar. Dessa förbättringsarbeten kan i sin
tur leda till framtagandet av nya metoder i vilket inköpsprocessen kan effektiviseras.
Enligt Fresenius Kabis labeling managers saknas de tid för en fördjupad analys av
vilka specifika kvantiteter organisationen är i behov av. Organisationens lagerstyrning
är således varierande. EOQ är en metod vilket tar fram den mest ekonomiska
orderkvantiteten och är baserad på ett totalkostnadsresonemang där EOQ-formeln
utgår från att kostnaden för beställningen är beroende av antalet beställningar,
kvantiteten på beställningar och lagerkostnader för artiklarna (Oskarsson, Aronsson
och Ekdahl 2013). Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) har EOQ-formeln
flertalet begränsningar. EOQ-formeln utgår från att efterfrågan är jämn och
definierad. Dessutom beskriver Tersine et al. (1995) att EOQ modellen ej tar hänsyn
till kvantitetsrabatter. Fresenius Kabis efterfrågan är sällan jämn och organisationen
jobbar även med kvantitetsrabatter. För att kunna tillämpa EOQ behöver Fresenius
Kabi se över sin nuvarande inköpsstrategi.
Vilket av just-in-time och EOQ som passar Fresenius Kabi bäst är svårt att avgöra på
förhand. Båda system går ut på att organisationen behöver arbeta med mindre och
jämnare kvantiteter. Däremot så presenterar Schniederjans och Cao (2001) i sin studie
hur just-in-time sett till EOQ inköpssystem nästan alltid kommer att vara det
föredragande tillvägagångssättet vid inköpshantering. De menar att just-in-time
systemet är ett mer kostnadseffektivt inköpssystem vid både mycket höga nivåer av
årlig efterfrågan som vid lägre nivåer med pris per enhet (Schniederjans och Cao,
2001).
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6 SLUTSATS
Studiens första fråga var att undersöka hur ett samband mellan höga säkerhetskrav
och höga lagernivåer ser ut. Problemen inom läkemedelsbranschen beträffande
höga lagernivåer orsakas framförallt av branschens höga kravbild. Studien konstaterar
att säkerhetskraven som reglerar läkemedelsbranschens har en stor inverkan på
organisationens produktionsplanering. Organisationer inom läkemedelsbranschen
skall kunna säkerställa att produkter levereras i tid till sjukhus och andra
läkemedelsintuitioner till optimala priser, minimala förseningar och till hög kvalitet.
Kraven reglerar organisationernas valmöjligheter beträffande reducering av variant
per artikel. Detta resulterar i en hög variansflora per artikel. Kombinationen av en hög
variansflora samt krav på hög leveranssäkerhet och leveransprecision resulterar i
ökade lagernivåer. Organisationerna som deltog i förstudien samt fallföretaget
bekräftar problematiken med att upprätthålla jämna lagernivåer utifrån
förutsättningarna som råder. Kravbilden resulterar i att samtliga arbetsprocesser
beträffande inköp-, material- och produktionsplanering måste anpassas. Enkla
processer blir omfattande.
Studiens andra fråga var att undersöka vilka konsekvenser ett samband mellan
höga säkerhetskrav och höga lagernivåer resultera i. Utifrån insamlad primärdata
från tre av Fresenius Kabi etikettprodukter konstaterades att organisationens
beställning- och produktionsmönster var varierande. Avdelningschef för supply chain
planning menade att höga omställningskostnader och krav på säkerhet har resulterat i
att organisationen producerar i kampanjer. Till följd av produktionsupplägg har
chefen för strategiska inköp valt att utformat inköpsstrategin mot prispressning samt
batchning av stora kvantiteter. Det varierande mönstret beträffande beställning- och
produktionsmönstret ger starka indikationer på att en Bullwhip-effekt existerar. En av
de viktigaste grundfunktionerna i försörjningskedjan är koordineringen av
produktion- och inventarienivåer. Koordineringen utgör en informationskälla i vilket
andra aktörer i en leveranskedja baserar sina inventarie- och produktionsbeslut på. I
Fresenius Kabis fall utgör det ojämna beställningsmönstret vilseledande information i
vilket deras underleverantörer baserar sina beslut på. Detta kan i sin tur leda till att
leverantörerna drabbas av förhöjda lagernivåer. Lagerhanteringen i en
försörjningskedja har en kritisk mellanroll för samtliga aktörer då kostnaderna för de
lagrade artiklarna kommer påverka den slutliga kostnaden för produkten eller tjänsten.
Studiens tredje fråga var att undersöka hur man med hjälp av olika åtgärder kan
minska
lagernivåer
utan
att
äventyra
läkemedelorganisationers
leveransprecision och leveranssäkerhet. Med hjälp av lean production och dess
stödverktyg just-in-time kan organisationer uppnå jämna flöden och minska sina
lagernivåer. Just-in-time hjälper organisationer att reduceras mellanlager och
efterfrågan möts med ett idealisk enstycksflöde. Genom en implementering av lean
och stödverktyget just-in-time kan organisationer förlita sig på jämna orderflöden
utan förseningar. Högre beställningsfrekevens med mindre partistorlekar kommer inte
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påverka organisationernas leveransförmåga. Däremot kommer de reducera
organisationens lagernivåer avsevärt. En av organisationerna i förstudien har påbörjat
en implementering av lean. På kort tid hars förbättringsresultat uppnåtts i form av
minskade lagernivåer samt frigörande av personalresurser. För att kunna lyckas
implementera konceptet krävs de tid och förståelse. Medarbetare och berörda parter
måste förstå innebörden och hur konceptet ska tolkas.
Om lean är operativt funktionellt för organisationer inom läkemedelsbranschen är för
tidigt att svara på. Men inom organisationen i förstudien var man förhoppningsfull.

6.1 TEORETISKT BIDRAG
Studien ville undersöka gapet beträffande hur sambandet mellan höga säkerhetskrav
och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen ser ut. Studien visar att
läkemedelsbranschen har en unik faktor att ta hänsyn till. Kraven inom
läkemedelsbranschen begränsar organisationernas valmöjlighet att reducera antalet
varianter per artikel. I andra branscher finns valmöjligheten att reducera olönsamma
artiklar. I läkemedelsbranschen saknas denna valmöjlighet. Myndigheter ställer olika
krav för hur en artikel skall vara utformad samt producerad. Detta resulterar i att
artiklar inom läkemedelsbranschen är landspecifika. Således kan exempelvis en
grundartikel utgöras av 50 olika varianter av landspecifik kodning. Detta ökar
komplexiteten vid material- och produktionsplanering. Kraven på att tillhandahålla
kritiska produkter med hög variantflora i kombination med krav på leveransprecision
och leveranssäkerhet är en stor förklaring till varför organisationer inom
läkemedelsbranschen har stora lagernivåer. Något som tidigare forskning inte
besvarat.

6.2 PRAKTISKT BIDRAG
Studien konstaterar att fallföretaget behöver se över sin nuvarande inköpsstrategi. Den
nuvarande inköpsstrategin går ut på batchning av beställningar i form av
prispressning. Batchning av beställningar är en stor orsak till Bullwhip-effektens
uppkomst. Genom ojämna beställningsmönster svåras material- och
produktionsplanering för leverantörerna i försörjningskedjan. Fallföretaget har som
ambition att reducera sina lagernivåer. En av organisationerna som deltog i förstudien
har med hjälp av lean reducerat sina lagernivåer samt frigjort personalresurser. Med
hjälp lean production och dess stödverktyg heijunka kan fallföretaget uppnå jämnare
beställningsmönster.
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7 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER
Studien presenterar lean production som ett potentiellt lösningsförslag. Således
föreslås vidare studier för att undersöka om lean production är operativt funktionellt
inom läkemedelsbranschen. Samt analysera hur organisationer inom
läkemedelsbranschen kan implementera filosofin samtidigt som säkerhetskraven
uppfylls.
Studien presenterar Bullwhip-effekten som en konsekvens av den nuvarande
inköpsstrategin. Således föreslås vidare studier på Bullwhip-effektens inverkan på
priset av läkemedel till slutkonsumenterna.
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BILAGOR
BILAGA 1: INTERVJUFORMULÄR FRESENIUS KABI
CAROLINE STRÖM
JOHAN SMITTERBERG
AMELIE LAVEMARK
NIKLAS BAUDIN
JOHANNA
JOHAN LUNDBERG

-

CHEF SUPPLY CHAIN
STRATEGISK INKÖPSCHEF
PROD.PLANERARE
LABELING MANAGER
LABELING MANAGER
TEAM LEADER LAGER

Övergripande frågor:
• Vilken roll har Du inom organisationen?
•

Vad har du för arbetsuppgifter?

•

Vilken funktion har du beträffande inköp eller hantering av tryckt-material?

•

Hur tycker du de nuvarande rutinerna beträffande inköp eller hantering av
tryckt-material fungerar?

•

→ Varför? Bra/Dåligt

•

Skulle du vilja vidta någon/några förbättringsåtgärder?

•

→ Vilken/vilka?

Frågor till Labeling managers, Materialplanerare och Produktionsplanerare:
• Hur ser inköpsprocessen ut?
• → Stegvis
•

Vilken beställningsstrategi tillämpar ni?

•

Ser du en koppling mellan förseningar och höga beställningsvolymer?

•

Gör du någon föranalys innan du lägger en beställning/ser att materialet är
slut?

•

Hur ser prioriteringsprocessen ut vid en beställning?
→ Beställer Du enbart de som behövs eller beställs kvoter baserat på andra
faktorer?(Erbjudande, lastning, transportkostnader osv)

•
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•

Skulle du vilja vidta någon/några förbättringsåtgärder?

•

→ Vilken/vilka?

•

→ Finns de tid till förbättringsåtgärder?

•

Vilken nivå är säkerhetslagret på för respektive produkt?

•

Vilken servicenivå har ni?

•

Vilka ledtider finns

Lagerplanerare
• Vilken roll inom lagerarbetet har du?

	
  

•

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

•

Hur ser arbetsrutinerna ut beträffande inleveranser för etiketter?

•

Fungerar den bra eller dåligt?

•

Vilka förbättringsåtgärder skulle ni vilja ta beträffande inleveranser för
etiketter?

•

Hur ofta sker kassationer för etiketter?

•

Är de ett omfattande arbete?
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR FÖRSTUDIE

FÖLJANDE ORGANISATIONER HAR DELTAGIT I UNDERSÖKNINGEN:
•

CEPHEID
MATHIAS ROLNESS - PRODUKTIONSCHEF
mathias.rolness@cepheid.se
08-684 372 60

•

ELEKTA
LOUISE WACHTMEISTER - DIRECTOR SERVICE MARKETING /
MANAGEMENT TEAM
louise.wachtmeister@elekta.com
073-419 90 03

•

TAMRO
ANNA BELFRAGE - GRUPPCHEF SUPPLY CHAIN TAMRO
anna.belfrage@tamro.se
072-586 91 59
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