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Sammanfattning   

Enheten AstraZeneca Distribution & Warehouse inom Sweden Operations skapar 

i nuläget inga prognoser över kommande distributionsvolymer. Enheten har svårt 

att hitta nödvändig data för att skapa prognoser. Endast en budget tas fram av 

AstraZeneca Distribution & Warehouse för närvarande. Detta har bland annat 

bidragit till problem för bemanningsplaneringen av lageroperatörerna.   

  

Studien visar att det är fullt möjligt att införa ett prognosarbete på AstraZeneca 

Distribution & Warehouse. All nödvändig data som krävs för att generera 

prognoser som är till nytta för enheten existerar, men medför att man måste 

samarbeta med andra avdelningar inom Sweden Operations och applicera ett 

Supply Chain Management tänk.  

  

Studien demonstrerar även att antalet pallar som lageroperatörerna plockar från 

ena dagen till den andra, vad avser flödet av ZFER artiklar som uppsatsen 

behandlar, varierar kraftigt. Variationerna i flödet är dock svåra att jämna ut. 

Läkemedelsbranschen kännetecknas av stora svängningar som beror på 

produkternas efterfrågan. Andra bidragande orsaker är bland annat osäkerheter i 

kundernas prognoser, bullwhip effekten, sommaruppehåll och Economic Batch 

Quantity. Något som AstraZeneca Distribution & Warehouse kan influera för att 

jämna ut svängningarna är att påverka Sweden Operations till att ha ett 

standardiserat sätt att hantera kundstocken samt omförhandla kontrakten med 

speditörerna. Man bör även ha ett jämnt flöde av gods till VMI kunderna och 

försöka omvandla hela kundstocken till VMI kunder.  
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Abstract  

  

AstraZeneca Distribution & Warehouse within Sweden Operations currently does 

not produce forecasts of future distribution volumes because it has difficulties 

identifying the necessary data. At the moment the unit only generates an annual 

budget. As a result, the lack of forecasts has led to staffing issues at AstraZeneca 

Distribution & Warehouse among other problems.   

  

The study shows that it is possible to introduce a forecasting process at 

AstraZeneca Distribution & Warehouse. The data essential to create forecasts that 

are beneficial for the unit exists within the company, but requires cooperation 

between all of the units within Sweden Operations. In order to succeed with 

generating forecasts, AstraZeneca Distribution & Warehouse needs to apply a 

Supply Chain Management mindset.  

  

The study also shows that the main reasons that the flows of ZFER articles vary 

are because the pharmaceutical industry is characterized by large fluctuations 

due to product demand, uncertainty in customer forecasts, the bullwhip effect 

and Economic Batch Quantity.  In order to even out the flows AstraZeneca 

Distribution & Warehouse needs to influence Sweden Operations to have a 

standardized way of managing the customer base and renegotiating contracts 

with the shippers.    
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Förord  

  

Examensarbetet har pågått på Astrazeneca Distribution & Warehouse under 20 

veckor på halvfart under vårterminen 2014 och omfattar 15 högskolepoäng. 

Denna offentliga version av rapporten innehåller inte alla delar av den 

undersökningen som har utförts på grund av att vissa delar är sekretessbelagda, 

men författarna hoppas trots detta ha lyckats presentera examensarbetet på ett 

begripligt vis för läsaren.  

Först och främst vill författarna tacka Stefan Sandberg som erbjöd möjligheten 

att skriva examensarbetet på AstraZeneca. Ett stort tack riktas till handledaren på 

AstraZeneca, Johan Dahlenius, och handledaren på KTH, Nils G. Storhagen, som 

båda med stort engagemang har bidragit med kloka kommentarer och värdefulla 

råd.  Ett varmt tack till Caroline Sjöstedt, Helene Sveronius och Christina 

Sanders som erbjudit möjligheten att vid behov stämma träff med personalen. 

Tack även till all personal som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av 

sin kunskap.  

Slutligen hoppas författarna att denna studie, dess rekommendationer och förslag 

kommer att vara till nytta och ge en inblick i hur forskningen på området föreslår 

att man kan tackla problemet med variationer och prognosarbete.  

  

Kungliga Tekniska Högskolan, Maj 2014  

Sahila Bouchta  

John Chimbani    
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Ordlista  

  

Availability Date- Ett datum i SAP som innehåller processledtid och 

frisläppningstid.   

  

CMI- Customer Managed Inventory.  

  

Delivery Due List- En lista i SAP som innehåller alla order, som är godkända 

av QA, med dem planerade leveransdatumen.  

  

Economic Batch Quantity- Den mest ekonomiskt fördelaktiga 

produktionskvantiteten.  

  

EDI- Electronic Data Interchange.  

  

ERP- Enterprise Resource Planning.  

  

Externa kunder- Kunder som inte finns med i databasen.  

  

Finished Pack/ZFER- Färdigpackad produkt.  

  

Lageroperatörer- Arbetar i C-lagret.  

  

Marknadsbolag- Är ett säljbolag som bland annat ansvarar för försäljning av 

läkemedel på sin marknad.   

  

MDT- Master Data Teamet ansvarar för sammanställningen och utdelningen av 

data från SAP.   

  

PET- Produktionsenhet.  

Pick Date- Ett datum som anger när en order börjar plockas.  
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Processer- Är benämningen på flera aktiviteter som allesammans omvandlar  

ingående resurser till utgående varor eller tjänster.  

  

Prognostisering-Handlar om att på ett systematiskt sätt förutspå framtida 

situationer och utfall.  

  

QA- Kvalitetsavdelning.  

  

Ramplan- En ramplan är en prognos för hur mycket man planerar att tillverka.   

  

SAP- Det affärssystemet som AstraZeneca använder.  

  

SCM- Supply Chain management.   

  

Skeppningskoordinatorer- Ansvarar för skeppningen på Astrazeneca 

Distribution & Warehouse.  

  

Source & Supply- Supporterar produktion från inköp till utleverans.  

  

Start Date- Ett datum i SAP som visar när tillverkningen ska påbörjas.  

  

Sweden Operations- Syftar på AstraZenecas verksamhet i Snäckviken och 

Gärtuna.   

  

Tenderkunder- Anbudskunder.  

  

Variability- Variabilitet.  

  

Variationer- Ett oregelbundet mönster.  

  

Velocity- Innebär att man försöker minska genomloppstiderna, lagernivån och 

öka flexibiliteten.  
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Visibility- Synliggöra alla aspekter inom verksamheten.  

  

VMI- Vendor Managed Inventory.  
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1.  INLEDNING  

  

I detta kapitel beskriver författarna bakgrunden till problemet som uppsatsen 

kommer att behandla, därefter uppsatsens mål och avgränsningar. Kapitlet 

erbjuder även en lista på centrala begrepp för uppsatsen och slutligen ett stycke om 

examensarbetets bidrag samt metodval.   

 

  

1.1  Bakgrund  

Astra och Zeneca fusionerade år 1999 och blev tillsammans ett ledande 

läkemedelsföretag som fokuserar på att forska fram nya innovativa mediciner. 

AstraZenecas mål är att skapa nytta för alla intressenter och aktieägare samtidigt som 

människors hälsa förändras till det bättre tack vare nya innovationer. Företaget har 

riktat in sin verksamhet till att uppfinna nya mediciner som behandlar 

hjärt/kärlsjukdomar, cancer, infektioner, inflammationer, mage/tarmbesvär, 

andningsbesvär och slutligen neurovetenskapliga uppfinningar. Några av de ledande 

läkemedlen som AstraZeneca ligger bakom är bland annat Atacand, Pulmicort, 

Nexium, Symbicort och Crestor (AstraZeneca). För det sista kvartalet under år 2013 

uppgick vinsten före skatt till cirka 10,2 miljarder kronor (Dagens nyheter, 2013). 

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsbolag som är verksamt i cirka 100 länder och 

har cirka 51700 medarbetare totalt (AstraZeneca).  

I Sverige har AstraZeneca sin distributions och lagringsenhet, AstraZeneca 

Distribution & Warehouse, i Gärtuna som är en del av Source & Supply. AstraZeneca 

Distribution & Warehouse ansvarar för både lagring av allt gods som produceras 

inom Sweden Operations och för distributionen av godset vidare till kunderna.   

AstraZeneca Distribution & Warehouse upplever svårigheter med att i god tid kunna 

förutspå hur mycket som skall distribueras ut. Idag finns det inga riktiga prognoser 

för att kunna förutspå distributionsvolymer inom AstraZeneca Distribution &  

Warehouse, vilket har skapat problem för lageroperatörerna. Lageroperatörerna, som 

bär ansvaret för att plocka och packa kundens order, har endast 2 dagars 

framförhållning från det ögonblick dem erhåller en plocklista till att godset lämnar 
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AstraZeneca Distribution & Warehouse. Detta har medfört att man blivit överraskad 

av perioderna då distributionsvolymerna skjutit i höjden och personalen utsatts för 

hög belastning.   

AstraZeneca drivs av att ständigt öka kvalitén inom verksamhetens alla områden och 

därmed är det viktigt att lagring och distributionsenheten i Gärtuna får hjälp med att 

bättre kunna förutspå svängningarna för att bättre kunna planera bemanningen.   

  

1.2  Mål  

  

Målet med uppsatsen är att studera flödet av gods som lageroperatörerna hanterar för 

att hjälpa AstraZeneca Distribution & Warehouse identifiera tekniker och metoder för 

att bättre kunna förutspå kommande distributionsvolymer och förbättra 

bemanningsplaneringen.  

  

1.3  Avgränsningar  

Uppsatsen baseras på statistik från år 2013 av den orsaken att det är den allra senaste 

statistiken och personalen som intervjuas bättre kommer ihåg incidenter från år 2013 

än åren innan dess och kan därmed ge bättre upplysningar.   

Inom Sweden Operations distribuerar man ut olika typer av material till kunderna, 

men uppsatsen kommer endast att behandla ”Finished Pack” som är tillverkad av 

Sweden Operations. Endast data som avser Finished Pack är fullständig vad avser 

datum, då ordern iordningställs av lageroperatörerna och kvantitet. Således väljer 

författarna i samråd med AstraZeneca att uppsatsen endast ska omfatta Finished 

Pack.   

Det finns olika mått att utgå ifrån för att analysera flödet ut från AstraZeneca 

Distribution & Warehouse, men för distributionen är endast vikten i kilogram och 

antalet pallar relevant. Då informationen inte är fullständig vad avser produkternas 

vikter i kilogram kommer uppsatsen endast att utgå från pallar på grund av att det 
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finns väldigt många artiklar inom AstraZeneca med olika vikter och mått vilket bidrar 

till att det är svårt för företaget att registrera alla vikter.   

Inom AstraZeneca används även olika typer av datum, men det datumet som är mest 

fullständigt vad avser alla artiklar är ”Pick Date” och naturligtvis väljer författarna 

därmed att avgränsa sig till detta. Pick Date är det givna datumet då lageroperatören 

startar igång att plocka ihop kundens order.   

  

1.4  Nyckelord  

  

Följande begrepp är centrala för uppsatsen: Prognostisering, Supply Chain 

Management, Variationer, VMI, CMI, Processer (se även ordlistan).   

  

1.5  Examensarbetets bidrag till AstraZeneca  

  

Examensarbetets målsättning är att bidra till att AstraZeneca Distribution & 

Warehouse får en bättre framförhållning inför kommande distributionssvängningar 

för att kunna planera sin verksamhet och bemanning bättre. Examensarbetet ämnar 

även bidra till att AstraZeneca Distribution & Warehouse får upp ögonen för hur man 

kan samarbeta med övriga funktioner och utnyttja samt analysera den data som finns 

tillgänglig inom företaget.  

  

1.6  Metodval  

  

Författarna har valt att genomföra arbetet med hjälp av besöksintervjuer med 

personer inom lager och distribution samt planeringen.  En analys av företagets egen 

statistik har även genomförts. Anledningen till att författarna har valt 

besöksintervjuer är att personalens synpunkter om varför svängningarna har uppstått 
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kan vara viktiga. Analys av statistiken har varit nödvändig för att komplettera 

personalens känslor och åsikter med fakta.  

Besöksintervjuerna har genomförts i anslutning till PET Tablet Packaging i Gärtuna, 

centrallagret i Gärtuna och i anslutning till PET Turbuhaler vid Snäckviken.  

Intervjusituationerna har varit semistrukturerade och författarna har kunnat ställa 

mer utförliga frågor än vad som hade varit möjligt vid en telefonintervju.  

Den statistik som författarna har analyserat har grundat sig på antalet pallar som 

lageroperatörerna hanterade under år 2013. Statistiken har varit bra att analysera 

eftersom svängningarna främst har upplevts av lageroperatörerna. Förhoppningen 

har varit att författarna ska identifiera anledningen till svängningarna och på så sätt 

kunna hjälpa företaget att anpassa sin bemanning inför kommande toppar.  

Uppsatsens kvalitet kommer att påverkas av metodvalet och det är viktigt att den 

valda metoden genomförs på ett vetenskapligt sätt. Författarna har dock en begränsad 

erfarenhet i intervjuteknik och ingen inblick i statistikens tillförlitlighet. Läsaren 

hänvisas till kapitel 4 och 5 gällande faktainsamling och de metodmässiga utmaningar 

som metodvalet har inneburit.  
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2.  Nulägesbeskrivning  

  

 

I detta kapitel erbjuds läsaren en detaljerad beskrivning kring AstraZeneca 

Distribution & Warehouse verksamhet.  Läsaren får även en bakgrund till hur 

kundbehovet kommer in till produktionsenheterna inom Sweden Operations, hur 

AstraZeneca Distribution & Warehouse arbetar med godset samt en illustration av 

hur budgetarbetet ser ut. Författarna avslutar med att belysa hur det såg ut under 

år 2013 vad avser antalet pallar som lageroperatörerna lyckats plocka.  

 
  

2.1  Presentation- AstraZeneca Distribution & Warehouse  

Sweden Operations har 7 olika produktionsenheter som tillverkar olika typer av 

läkemedel.  I regel har varje produktionsenhet ett planerat sommarstopp som 

inträffar under sommaren då ingen tillverkning av läkemedel sker. AstraZeneca 

Distribution & Warehouse i Gärtuna tar emot allt materialflöde från alla dessa 

produktionsenheter och lagrar allt som genereras. Inom en snar framtid paketeras, 

lastas och skeppas varorna vidare till kunderna. AstraZeneca Distribution & 

Warehouse har drygt 200 kunder i över 90 länder som de ansvarar för. Majoriteten 

av alla kunder är andra AstraZeneca marknadsbolag. AstraZeneca Distribution & 

Warehouse är således en viktig länk mellan produktionsenheterna och den globala 

marknaden och bär ett stort ansvar för att flödet av gods till kunderna flyter på utan 

problem (AstraZeneca).   

 
Figur 2.1 beskriver en klassisk distributionskedja med utgångspunkt i AstraZeneca 

Distribution & Warehouse i Gärtuna (AstraZeneca). 
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Bilden ovan visar att gods som inte ska flygas eller båtfraktas transporteras från 

Gärtuna i lastbilar direkt till slutdestinationen. Gods som ska flygas eller båtfraktas 

åker först till Södertälje Hamn där den kontrakterade speditören har sitt lager. 

Godset packas antingen i sjö- eller flygcontainer. Sedan flygs eller båtfraktas godset 

till ett AstraZeneca marknadsbolag för att sedan distribueras vidare ut till apotek, 

grossister eller sjukhus.  

2.2 Viktiga avdelningar för AstraZeneca Distribution & Warehouse  

 

  

Figur 2.2 illustrerar olika avdelningar och funktioner inom AstraZeneca som är 

relevanta för uppsatsen. Alla avdelningar inom Source & Supply har avsiktligen  

inte tagits med.  

Source & Supply består bland annat av AstraZeneca Distribution & Warehouse, 

Finans och ytterligare en avdelning som benämns Customer Relations & Logistics. 

Inom Distribution & Warehouse ingår C- lagret som är den centrala lagringsenheten 

för allt gods som kommer in till AstraZeneca Distribution & Warehouse. Det är i C-

        

Source & Supply   

AstraZeneca  
Distribution &  

Warehouse   

C - lager   

  (16 
operatörer)   

Distributions - 
aktiviteter   

Finans   
Customer  

Relations &  
Logistics   

Skeppning   

(  12  
skeppningsk - 
oordinatorer)   

Customer  
Service   
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lagret som den fysiska hanteringen av gods i form av plockning och packning sker. I 

C-lagret arbetar som högst 16 lageroperatörer.   

Inom avdelningen distributionsaktiviteter har man hand om reklamationer, analys av 

distributionskostnader samt förbättringar av lagerhållning och leveranskvalitét.  

Skeppningsgruppen som ingår i Customer Relations & Logistics består av 12 stycken 

skeppningskoordinatorer som ger både uppdrag till lageroperatörerna i form av 

plocklistor och bokar även in transporter för godset som ska transporteras ut från 

AstraZeneca Distribution & Warehouse.   

Customer Service har hand om all kontakt med kunden vad avser order och 

leveransfrågor.   

  

2.3 Viktiga parametrar  

  

En modell som AstraZeneca Distribution & Warehouse arbetar efter tar hänsyn till 3 

parametrar; kundservice, kostnad och lagernivå. Målet är att lägga lika stor fokus på 

alla delar för att uppnå ett tillfredsställande resultat.   

Vidare finns en formel som är central i arbetet; Visibility+ Velocity= Variability. Med 

denna formel strävar man efter att minska variationer i olika flöden. Visibility 

innebär att man bör synliggöra alla aspekter inom verksamheten. Velocity innebär att 

man försöker minska genomloppstiderna, lagernivån och öka flexibiliteten. Genom 

att kombinera Visibility och Velocity försöker AstraZeneca reducera variationer som 

uppstår.  
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Figur 2.3 illustrerar viktiga parametrar som AstraZeneca arbetar med för att 

uppnå ständiga förbättringar inom verksamheten (AstraZeneca).  

2.4  Hur kundbehovet kommer in till AstraZeneca inom Sweden 

Operations  

Inom AstraZeneca finns det fyra kundgrupper; VMI, CMI, Tenderkunder och externa 

kunder. Det finns ingen exakt uppgift om hur stor respektive kundgrupp är, men man 

vet att VMI-kategorin är den största. VMI och CMI kunder lämnar in prognoser över 

kommande behov för det innevarande året och för 2 år framåt.    

För VMI styr AstraZeneca själva kundernas lager och fyller på när det är nödvändigt 

så länge AstraZeneca håller sig inom de fastställda minimum och maximum 

intervallen för lagerhållning som man har bestämt tillsammans med kunden. CMI 

kunder lämnar in en prognos över kommande behov, men detta innebär inte att 

AstraZeneca arbetar helt efter denna prognos på grund av att CMI kunden kan välja 

att lägga in en order exempelvis var tredje månad istället för varje månad. Därmed 

sker produktionen av ZFER artiklar, vad avser CMI, enligt registrerad kundorder och 

inte enligt CMI kundens prognos.  

Tenderkunderna har däremot avtalat med AstraZeneca att så fort dem lägger en order 

hos Customer Service ska den exakta kvantiteten packas och levereras inom den 

utlovade ledtiden.    
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Produktionsenheterna skapar ramplaner utifrån prognoserna som kunderna lämnar 

in. En ramplan är en prognos för hur mycket man planerar att tillverka och avser 

minst 12 månader framåt. Ramplanerna visar hur mycket som ska tillverkas men inte 

hur mycket som ska levereras ut. Exempelvis, när det är en VMI kund så kan man få 

ett behov på 20000 enheter men AstraZeneca kan välja att leverera ut 25000 enheter 

eller mindre beroende på kundens lagersaldo. Det viktigaste är att hålla sig inom 

intervallet som man bestämt med varje VMI kund. Man kan alltså välja att tillverka 

annorlunda än ursprungsbehovet på en VMI kund. När det gäller CMI kunder 

försöker företaget leverera exakt den kvantiten som ordern ligger på. Kan inte 

produktionsenheterna leverera detta meddelar Customer Service kunden om att det 

inte är möjligt att leverera hela den önskade orderkvantiteten.  

Kundorderledtiden varierar beroende på marknad och produkt, men den är kortare i 

dem fall kunden har lämnat in en prognos.  

  

2.4.1 Mätningskonvertering  

  

Enheten som används i ramplanerna är i styck och visar hur stor kvantitet som ska 

tillverkas av varje artikel. AstraZeneca Distribution & Warehouse anser därmed att 

det inte är lämpligt att studera ramplanerna för att skapa prognoser då dessa inte 

talar om hur mycket som kommer att tillverkas i volym, bruttovikt, antal pall  samt 

till vilken marknad som volymen avser. Distributionscentret behöver göra en 

uppskattning av antalet pallar och distributionsvolymen för att uppskatta hur mycket 

transportutrymme som ska bokas och hur stor bemanning man behöver. Enligt 

Logistics Managern finns det nödvändig data för att omvandla från styck till pall i 

AstraZenecas affärssystem. Med hjälp av denna information kan man enkelt skapa en 

formel i Excel för att räkna ut antalet pallar för alla ZFER artiklar. Detta är dock inget 

som AstraZeneca Distribution & Warehouse har kunskap om existerar.   

2.4.2 Start date vs. Availability Date   

  

AstraZeneca Distribution & Warehouse menar även att nackdelen med ramplanen är 

att den enbart visar när tillverkningen av läkemedel ska starta och därmed är den inte 
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relevant att undersöka för att försöka skapa prognoser över kommande 

distributionsvolymer. Enligt produktionsenheterna, som bär ansvaret för planeringen 

och tillverkningen, används Start Date när man producerar ramplaner. Start Date 

visar vilket datum tillverkningen av en viss typ av läkemedel är planerad att starta. 

Produktionsenheterna uppdaterar ramplanerna en gång per månad för 12 månader 

framåt. Dock menar planerarna att det finns Availability Date, som visar när 

tillverkningen ska vara klar med hänsyn till de givna ledtiderna för varje 

produktionsenhet. I Availability Date ingår processledtiden och frisläppningstiden, 

som är den tiden det tar för QA att genomföra en kvalitetsundersökning. Denna 

information är något som produktionsenheterna inte tar med i ramplanerna då den 

inte är relevant, men skulle kunna förmedla till AstraZeneca Distribution & 

Warehouse. I dagsläget arbetar ingen av produktionsenheterna med att förmedla 

Availability Date till AstraZeneca Distribution & Warehouse då det inte har uttryckts 

något behov för detta.  

  

2.5 Från mottagning till leverans  

  

Skeppningskoordinatorerna tittar dagligen i en lista, som finns i affärssystemet SAP, 

som benämns Delivery Due List. SAP är ett ERP-system som används av flera stora 

och medelstora företag för att integrera deras organisationer. Delivery Due List är en 

lista där alla order som finns färdiga på lagret i Gärtuna är registrerade med dem 

planerade leveransdatumen. Skeppningskoordinatorerna kan se i Delivery Due List 

när en viss kund vill ha sin beställning, sedan kollar skeppningskoordinatorerna om 

kundens order finns tillgänglig i systemet.   

  

Så fort den färdigpackade produkten (ZFER) kommer in till C-lagret från 

produktionsenheten, där den har blivit tillverkad och godkänd av QA, finns den 

tillgänglig i systemet för att plockas och packas av lageroperatörerna. När alla 

produkter som ingår i en specifik order har blivit godkända skapas en leverans i 

Delivery Due List. Från detta ögonblick är genomloppstiden till att ordern lämnar  
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AstraZeneca Distribution & Warehouse i Gärtuna i genomsnitt 2 dagar. När 

leveransen är skapad i Delivery Due List överlämnar skeppningskoordinatorerna 

manuellt en beställning till lageroperatörerna i C-lagret i form av en plocklista och 

förbokar även transporter.  Det är 2 dagar innan ordern ska skeppas ut som 

skeppningskoordinatorerna får en signal från systemet angående hur stor volym som 

ska transporteras ut från AstraZeneca Distribution & Warehouse och vilka order som 

lageroperatörerna ska plocka och packa.    

I dag kommer distributionssvängningarna som en överraskning för AstraZeneca 

Distribution & Warehouse. Detta medför att godset ibland skeppas ett par dagar 

senare och missar leveransdagen på grund av att skeppningskoordinatorerna bokat 

för lite transportutrymme. Till de destinationer som man vet att man skickar mycket 

gods till kan skeppningskoordinatorerna boka in extra transportutrymme.   

Lageroperatörerna i C-lagret har på samma sätt 2 dagar att plocka ihop och packa en 

viss volym på signal från skeppningskoordinatorerna. Lageroperatörerna arbetar i ett 

skift som varar mellan 07-16:00 måndag-fredag. Om en viss volym måste vara klar 

inom 2 dagar måste lageroperatörerna se till att den blir klar. Ingen inhyrd personal 

anlitas. I situationer då det är en alldeles för stor volym att göra i ordning, kontaktar 

lageroperatörerna i första hand skeppningskoordinatorerna som sedan stämmer av 

med Customer Service om det är möjligt att skjuta fram skeppningsdagen.   

Lageroperatörerna tar emot pallar från alla produktionsenheter inom Sweden 

Operations för att lagra dessa i C-lagret. Även gods som har beställts in från andra 

länder och som skall förvaras på C-lagret tar lageroperatörerna hand om. Det är 

således samma personal som handskas med alla inkommande och utgående pallar. 

Enligt AstraZeneca Distribution & Warehouse klarar lageroperatörerna av att plocka 

och göra iordning 500 pallar/dag för utleverans. Denna siffra inkluderar ZFER 

produkter och övriga flöden av artiklar som inte uppsatsen behandlar.  
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Figur 2.4 illustrerar stegen från att ZFER produkten har kommit in till C-lagret till 

att den färdigställs för leverans från AstraZeneca Distribution & Warehouse.  

  

2.6 Budgetarbete vs. Prognosarbete  

Idag styr AstraZeneca Distribution & Warehouse sin verksamhet efter en 

utleveransbudget som avser 12 månader. I budgetarbetet medverkar 3 personer. Det 

är chefen för distributionsenheten, en controller från finansavdelningen och en 

projektingenjör från distributionsaktiviteter som deltar i budgetarbetet. Någon 

prognos på kommande distributionsvolymer finns inte, utan det är 

utleveransbudgeten som är central idag. Utleveransbudgeten fastställs runt augusti 

för nästkommande år, enligt projektingenjören. Uppföljningen av budgeten sker varje 

månad, men 3 gånger per år har man sammankomster där man diskuterar hur man 

skulle kunna uppdatera budgeten för att bättre överrenstämma med verkligheten vad 

avser dem återstående månaderna som budgeten täcker.  

För att skapa utleveransbudgeten samlar distributionsenheten in information från 

Customer Service teamet för att kontrollera om det finns indikationer på att vissa 

marknader kommer att öka eller minska framöver. Man tittar även på föregående års 

utleveransbudget vad gäller kostnader, men likaledes på hur stor 

distributionsvolymen var under föregående år. Slutligen stämmer man av med de 

Steg 1   

När produkten är  
färdigtillverkad  

genomgår den en  
kvalitetskontroll och  
transporteras till C - 

lagret.   

Steg 2   

När alla delar av en order  
klarar  

kvalitetsundersökningen,  
skapas en leverans i  

Delivery Due list.   

Steg 3   

Skeppningskoordinatorer 
na bokar transporter och  
skickar iväg beställningar i  
form av plocklistor till C - 

lagret   

Steg 4   

Lageroperatörerna   
plockar och packar varje  

order.    
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största produktionsenheterna om dessa planerar att öka eller minska tillverkningen 

av läkemedel.  Sammanfattningsvis är nedanstående punkter centrala för 

budgetarbetet:  

• AstraZeneca Distribution & Warehouse undersöker föregående års totala 

distributionsvolym.  

• AstraZeneca Distribution & Warehouse undersöker föregående års 

distributionskostnader, kostnader per kilo och kostnader per pall för varje 

marknad med hjälp av en controller från finansgruppen.  

• En avstämning med Customer Service görs om huruvida de har fått signaler 

från kunder om någon marknad kommer att öka eller minska.  

• AstraZeneca Distribution & Warehouse försöker få fram information från de 

största produktionsenheterna om dessa tänker öka eller minska sin 

tillverkning för det nya året.  

Det finns dock ingen formell process för budgetarbetet eller klara riktlinjer för att 

budgetarbetet bör följa ovanstående punkter.   

  

2.7 Pallgolvet  
  

Interna produktionsproblem kan bidra till att godset inte klarar 

kvalitetsundersökningen och produktionsenheterna blir tvungna att tillverka nytt 

gods vilket leder till ett ojämnt flöde av artiklar till C-lagret.  

  

Enligt befintligt kontrakt har speditörerna ett tidsfönster på plus minus en dag. Detta 

innebär att speditören får komma en dag tidigare eller en dag senare. Som en 

konsekvens av detta händer det med jämna mellanrum att lageroperatörerna inte kan 

plocka ihop den kvantiten av pallar som finns på den dagens plocklista på grund av 

att pallgolvet är fullt. De dagar då allt fungerar bra i alla led och speditörerna kommer 

och tömmer golvet precis då man har kommit överrens om så menar 

lageroperatörerna att man kan lyckas plocka ihop stora kvantiteter av pallar.   
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Figur 2.5 visar hur många pallar lageroperatörerna lyckats plocka ihop och packa 

dagligen under hela år 2013 vad avser ZFER artiklar. Medelvärdet är ett  

genomsnittligt värde för hur många pallar som har plockats ihop under hela år  

2013. Författarna har avsiktligen förminskat diagrammet för att göra datumen  

svåra att tyda på förtagets önskan.  
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3. Teoretisk Referensram  

  

Teorikapitlet inleds med en allmän förklaring av vad Supply Chain Management är, 

sedan beskrivs prognostisering, processer och diverse teorier som uppsatsen berör.  

 

  

3.1 Supply Chain Management (SCM)   

Innan författarna börjar resonera kring Supply Chain Management är det viktigt att 

definiera vad en Supply Chain är. Den svenska benämningen för Supply Chain är 

enligt Lumsden (2012) en försörjningskedja som omfattar hela flödet från den första 

leverantören till slutkunden. Det innebär att Supply Chain Management handlar om 

styrning av aktiviteter såsom inköp, planering, distribution och alla andra 

logistikaktiviteter. Council for Supply Chain Management påpekar att SCM i 

synnerhet innebär integration av alla inblandade parter och styrning av försörjning 

och efterfråga längs med hela kedjan.  

  

Figur 3.1 visar ett exempel på en försörjningskedja. I bilden ovan finns en 

leverantör, en tillverkare och en slutkund men detta är en förenklad bild.  

Försörjningskedjor är ofta mer komplicerade än så med flera  

leverantörer, underleverantörer och slutkunder (Lumsden 2012).  

Försörjningskedjor bygger enligt Lumsden (2012) oftast på prognoser och planer 

beroende på var i kedjan kundorderpunkten är placerad och det är utifrån 

kundordern som leverantörsordern genereras. Nils G. Storhagen (2011) menar att det 
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inte längre är lika relevant att prata om extern respektive intern effektivitet eftersom 

poängen med SCM är en total effektivitet av hela flödet.   

3.1.1 Information och Kommunikation i försörjningskedjor  

  

För att en försörjningskedja ska fungera väl krävs det att alla aktörer i kedjan 

kommunicerar med varandra. Electronic Data Interchange (EDI) är ett exempel på 

kommunikation  mellan  företag  som  enligt  Nils 

 G.  Storhagen  (2011)   

innebär ”elektronisk dataväxling mellan fristående parter… med sikte mot att uppnå 

gemensam tillgänglighet över tiden vad avser affärsområden…”. Enterprise Resource 

Planning (ERP) är ytterligare ett sätt att förbättra kommunikation mellan olika 

funktioner i företaget med hjälp av affärssystem. Olhager (2003) menar att företag 

som infört ett affärssystem upplever att information har blivit mer tillgängligt och att 

samverkan inom företaget förbättrats. Ett affärssystem som används av många 

företag idag är SAP, som innehåller moduler för olika funktioner. Exempelvis 

används Delivery Due List inom distribution för att planera leveranser. Även om 

affärssystem är viktiga poängterar Nils G. Storhagen (2011) att direktkontakt mellan 

människor fortfarande har en särställning.   

När man väl kommunicerar är det viktigt att rätt information delas. Företag vill så 

tidigt som möjligt ha information om kunders efterfrågan exempelvis i form av 

prognoser för att kunna planera sin verksamhet. Försäljningsdata är viktig 

information för aktörerna uppströms i kedjan att ha vetskap om för att dessa ska 

kunna anpassa sig till marknaden.  Vad gäller kunden så kan denne tänkas vilja ha 

reda på vilken leveransservice som företaget i fråga erbjuder (Oskarsson et al., 2006).    

Informationsspridning är inte bara viktig mellan kunden och företaget, den är lika 

viktig internt inom företaget och längst med hela kedjan. Van Weele (2010) påpekar 

exempelvis att allt fler företag använder sitt intranät för att kommunicera.  

Affärssystem är ett fantastiskt verktyg inte bara mellan företag men också internt, 

men det förutsätter att man har behörighet att inhämta den nödvändiga 

informationen.    
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3.2 Prognostisering  

  

Företag som ska planera sin verksamhet behöver ha ett underlag att basera sina 

beslut på. Prognostisering ger ett sådant underlag och hjälper verksamheten att 

bedöma hur efterfrågan förväntas se ut i framtiden. Prognoser hänger ihop med 

beslut som gäller införskaffning av material och resursanvändning (Mattson et al., 

2003).  Det ställer krav på prognosernas tillförlitlighet vilket i sin tur hänger på den 

ingående statistiken. Bra prognoser kan minska osäkerheten om framtida utfall även 

om osäkerheten inte kan minskas till noll.   

3.2.1 Prognostiseringsarbete steg för steg  

Det finns olika tillvägagångssätt att genomföra ett prognostiseringsarbete på och 

vilken metod man väljer kan alltid diskuteras. Högberg et al., (2007) rekommenderar 

sex steg som författarna beskriver nedan:   

Steg 1- Fastställ beslutfattarens prognosbehov  

Man bör börja med att ta en diskussion med den som ska använda prognosen för att 

ta reda på vilken information som behövs det vill säga föremålet för prognosen. 

Därefter är det viktigt att veta när prognosen behövs och hur den ska användas. När 

man vet det kan man fastställa viktiga prognosvariabler såsom prognoslängd 

(exempelvis prognoser för efterfrågan per kvartal), tidshorisont (exempelvis ett år 

framåt) och prognosintervall (exempelvis att nya prognoser ska genereras månadsvis) 

(Högberg et al., 2007).  

 Steg 2- Besluta om vem som ska ansvara för prognosarbetet och 

datainsamlingen  

Det är avgörande framförallt gällande större bolag att utse en ansvarig person för 

prognosarbetet. En förutsättning är att denna person besitter kunskaper om de olika 

prognosmetoderna och i vilka situationer dessa kan användas. Dessutom måste 

denne kunna förklara hur de olika metoderna fungerar för den eller de som tar det 

slutgiltiga beslutet om viken metod som ska användas (Högberg et al., 2007).  
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Steg 3- Rutiner för datainsamling   

Vanligtvis används företagens interna statistik såsom försäljnings- eller 

orderstatistik, men det kan ibland krävas extern datainsamling genom 

markandsundersökningar, enkäter och liknande. Om beslutsfattaren ska kunna ta 

korrekta beslut krävs det att statistiken insamlas utan dröjsmål så att besluten 

grundas på aktuell statistik. Det kan bara hända om datainsamlingen sker på ett 

systematiskt sätt. Ett lämpligt förfarande kan vara att intern statistik levereras av en 

ansvarig chef för en avdelning och att extern statistik insamlas av den som är ansvarig 

för prognosarbetet(Högberg et al., 2007).  

Steg 4- Bestämning av metod   

När målet med prognosen står klart och man vet vilken statistik som finns tillgängligt 

så är det dags att välja metod. Om det är möjligt är det bra om en enkel metod väljs 

eftersom dessa är lättare att förstå för beslutsfattaren, i synnerhet under vilka 

omständigheter metoden gäller (Högberg et al., 2007).  

Steg 5- Avrapportering till beslutsfattaren  

När man har valt metod är det dags att avrapportera till beslutsfattaren. Rapporten 

bör innehålla tillräckligt med information och motiveringar om varför just den 

metoden har valts och under vilka förutsättningar den gäller. Det är viktigt att 

poängtera att en bra rapport innehåller lagom mycket information eftersom 

beslutsfattaren riskerar att bli förvirrad av för mycket information (Högberg et al., 

2007).  

Steg 6 - Uppföljning av resultatet   

Framtida prognoser bygger oftast på historisk data och därför är det viktigt att följa 

upp hur prognosen slagit in för att upptäcka eventuella fel. Små fel gör inget men 

systematiska fel kan tyda på att man har valt fel metod (Högberg et al., 2007).   
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3.2.2 Tidshorisont   

  

Tidshorisont syftar på den tid som prognosen görs för, det finns långskitiga 

prognoser, medellånga prognoser, kortsiktiga prognoser och veckoprognoser. När 

tidshorisonten sträcker sig från tre år till fem år talar man om långsiktiga prognoser. 

Dessa lämpar sig för situationer såsom investeringar eller organisationsförändringar 

som kräver planering på lång sikt. Medellånga prognoser har en tidshorisont som 

sträcker sig mellan ett och tre år. Situationer som dessa används är exempelvis när 

företag vill uppskatta materialbehovet i produktionen. När tidshorisonten är mellan 

tre och tolv månader talar man om kortsiktiga prognoser. Ett användningsområde för 

denna typ av prognos är planering av produktionskapacitet. Veckoprognoser används 

vanligtvis vid planering av seriestorlekar eller bemanning i samband med 

produktionen.  Bjørnland et al.,(2003) menar dock att kortsiktiga prognoser är mer 

träffsäkra än långsiktiga prognoser då osäkerheten ökar med tiden.   

3.2.3 Tillgång till data   

Kausala (samband) modeller kräver tillgång till vissa variabler exempelvis 

inflationstakt eller disponibel inkomst och detsamma gäller tidsserier eftersom de 

bygger på historisk data (Högberg et al., 2007).  På grund av detta är det avgörande 

för prognosens tillförlitlighet att man har tillgång till nödvändiga data.    

  

3.3 Kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder  

  

Den kategorin av prognoser som benämns kvalitativa prognosmodeller bygger på 

åsikter och kallas därför ibland för intuitiva prognoser. Till denna kategori hör 

delphi-metoden, marknadsundersökningar, expertutlåtanden och historisk analogi 

till (Olhager 2003). Den andra kategorin som kallas för kvantitativa prognosmodeller 

bygger istället på statistik och matematiska formler. I kategorin kvantitativa 

prognosmodeller ingår bland annat exponentiell utjämning och glidande medelvärde. 

Bjørnland et al., (2003) menar att en kombination av dessa två prognosmodeller är 

en god strategi för att framställa en bra prognos.  
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3.4 Processer   

Processer är benämningen på flera aktiviteter som allesammans omvandlar ingående 

resurser till utgående varor eller tjänster. Processens målsättning är att uppnå 

kundens tillfredsställelse på ett så effektivt sätt som möjligt är. En process innebär att 

aktiviteterna måste vara sammanhängande, repetitiva, tillfredsställande för kunden, 

skapa värde, ha ett slut samt en början (Lumsden 2012).  

3.4.1 Funktionsorientering vs Processorientering   

I funktionsorienterade organisationer arbetar avdelningarna för sig, varje funktion 

optimerar sin verksamhet utan att egentligen bryr sig om de andra funktionerna i 

organisationen. Lumsden (2012) väljer att definiera funktionella processer som 

sådana processer som inte är tvärfunktionella, han kallar även de för vertikala 

processer. Detta är alltså hur informationsflödet inom organisationer traditionellt har 

sett ut eftersom avdelningar inte har delat information mellan varandra. 

Processorienterade organisationer kännetecknas av att funktionerna arbetar med en 

produkts flöde. Det förutsätter ett tätare samarbete funktionerna emellan och att man 

optimerar flödet och inte själva funktionen (Oskarsson et al., 2006). För att beskriva 

en organisation med utgångspunkt i processer brukar man tala om horisontella 

organisationer (Björnland et al., 2003).   

  

Figur 3.2 visar flödet i en funktionsorienterad organisation jämfört med flödet i en  

processorienterad organisation (Björnland et al., 2003).  

I illustrationen ovan passerar produkt X genom tre olika funktioner. Funktion A utför 

sitt jobb och skickar produkten vidare och samma sak sker vid funktion B och C. 

Resultatet är att flödet inte är optimerat eftersom funktionerna inte kommunicerar 

och kunden inte är definierad. I den processorienterade organisationen passerar 

produkt Y genom tre funktioner som kommunicerar med varandra och har 
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definierade kunder. Resultatet är ett flöde som är optimerat för att se till att de 

definierade kunderna får den leveransservicen de förväntar sig (Björnland et al.,  

2003).       

3.5  Leverantörstyrda lager – VMI  

Mattson et al., (2003) definierar VMI kunder som kunder som har överlämnat 

huvudansvaret för sin materialanskaffningsprocess till sin leverantör. Detta 

förutsätter att leverantören får tillgång till information angående kundens lagersaldo 

och behovsbild. I verkligheten blir resultatet att leverantören skapar inköpsorder i 

kundens system och planerar lagerpåfyllning åt kunden. Vidare anser Mattson et al., 

(2003) att det finns olika typer av VMI beroende på när äganderätten för levererade 

gods övergår till kunden. När leverantören delar ansvaret för lagrets storlek med 

kunden men sköter påfyllningen, så handlar det om samarbetsstyrda lager. 

Samarbetsstyrda lager innebär att kunden äger godset och stämmer av och 

godkänner ordern innan leverans. En annan variant innebär att leverantören sköter 

påfyllningen men det måste inte godkännas av kunden även om denne äger lagret. 

Denna variant benämns leverantörstyrd lagerpåfyllning och regleras av ett avtal som 

ser till att leverantören håller sig inom förutbestämda min och maxinivåer. Ytterligare 

en variant innebär att leverantören äger lagret hos kunden vilket möjliggör bättre 

anpassning av den egna kapaciteten och produktionen.  Det finns flera fördelar med 

VMI kunder för leverantörer exempelvis minskade ledtider, leveranskostnader och 

starka och långvariga relationer (Van Weele 2012).   

3.6 Customer Managed Inventory - CMI  

Leverantörstyrda lager handlar om att kunden överlämnar huvudansvaret för sin 

materialanskaffning till leverantören men när kunden behåller ansvaret så handlar 

det om en CMI relation. CMI-kunder sköter om kundorderbehandlingen genom att 

exempelvis registrerar sin order i ERP-systemet. Ordern förs sedan över till 

leverantören via EDI eller mejl och kvantitet och leveranstid kontrolleras innan 

ordern accepteras och material kan reserveras (Mattson et al., 2003).   

3.7 Tender(anbud) kunder   

Anbud-acceptmodellen innebär exempelvis att en kund specificerar en produkt och 

låter ett antal leverantörer lämna in anbud (tenders) om att leverera produkten  



23  

  

(Ramberg et al., 2010). När kunden accepterar ett anbud kommer ett bindande avtal 

till stånd och dessa kunder benämns tenderkunder. Eftersom avtalet är bindande så 

kan man drabbas av viten om man inte levererar enligt avtalsvillkoren.   

3.8 Orsaker till variationer i flöden  

Forrester-effekter är uppströms kraftigt och varierande förstoring av små 

förändringar i försäljningsledet som även kallas Bullwhip effekten. Nils G. Storhagen 

(2011) kopplar dessa till en kombination av tidsfördröjningar och olika funktioners 

beslut. En liten förändring i butiken tolkas som lite större av grossisten och ännu 

större av nästa länk i försörjningskedjan. Resultatet kan bli allt större order ju längre 

bak i kedjan man kommer vilket leder till att produktionen ökar sin takt samtidigt 

som efterfrågan kan ha vänt med variationer som resultat. I deras artikel lyfter 

McCullen et al., (2012)  fram Economic Batch Quantity (EBQ) som en orsak till 

variationer i en försörjningskedja. EBQ innebär att företag buntar ihop sina 

beställningar för att producera i stora mängder i hopp om att uppnå skalfördelar. 

Lumsden (2012) menar även att samma effekt även kan fås av Economic Order 

Quantity (EOQ), det vill säga att kunder bara beställer i mängder som anses vara 

ekonomiskt försvarbara och inte enligt den faktiska efterfrågan.   

 
Figur 3.3 illustrerar hur EBQ och EOQ kan orsaka variationer i flödet (McCullen et  

al., (2002).  

Figuren ovan visar två fall av variationer, på vänster sidan ser man hur EBQ leder till 

variationer eftersom mängden som produceras är högre än efterfrågan. På högre 

sidan ser man variationer som är en konsekvens av att kunden beställer enligt EOQ 

vilket egentligen är högre än den faktiska efterfrågan.   

3.9 Reduktion av variationer i flöden    

Eftersom alla företag i första hand vill se till kundens behov så förekommer det 

osäkerheter kopplade till kundens efterfrågan vid uppbyggnaden av 
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försörjningskedjor. Det betyder inte att alla artiklar i ett varierande flöde måste ha en 

varierande efterfrågan, vissa kan vara mer stabila än andra. Artiklar kan indelas i två 

kategorier, dem med en stabil efterfrågan och dem med en instabil efterfrågan. Om 

det sammanlagda transportbehovet för dessa artiklar sätts ihop i samband med 

utleveranser så blir det varierande. Eftersom den stabila efterfrågan är stabil över 

tiden innebär det att dessa artiklar kan flyttas antingen bakåt eller framåt i tiden utan 

att påverka kundens krav på leveranser nämnvärt. Det instabila flödet däremot är 

känsligare och kan inte flyttas men kan kompletteras med artiklar från den stabila 

efterfrågan. Resultatet blir att artiklar med en stabil efterfrågan kommer att fluktuera 

fritt för att komplettera den instabila efterfrågan till ett förutbestämt kapacitetstak  

(Lumsden 2012). Det är även viktigt i sammanhanget att komma ihåg som Stratton 

(2012) nämner att variationer inte bara orsakas av efterfrågan utan kan även orsakas 

av ett företags interna processer.   
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4.  FAKTAINSAMLING     

   

I detta kapitel beskriver författarna vilka metoder som har använts samt vilka 

källor som författarna har haft för primär och sekundär data.   

 

  

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Kvalitativ metodik såsom intervjuer eller observationer har passat undersökningens 

inledande skede. Därefter har författarna på basen av svaren från intervjuerna kunnat 

inleda det hypotesprövande skedet och då har de kvantitativa metoderna varit 

lämpligast att tillämpa (Björkqvist 2012).  Vidare hävdar Holme et al., (1997) att 

kvalitativa metoder är ett synsätt som går ut på att det finns saker och ting som man 

som samhällsforskare inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen(…). På 

grund av detta har författarna valt en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder.   

4.1.1 Primär data  

Nyberg (2010) menar att det lätt uppstår fel när en tanke återges i flera omgångar. Av 

den anledningen har författarna själva inhämtat primär data via besöksintervjuer och 

studiebesök. I denna uppsats har författarna varit de ursprungliga källorna av all 

primär data.   

4.1.2 Sekundär data  

Redan insamlad data som finns exempelvis i olika publikationer, artiklar eller 

databaser är sekundär data (Dahmström 2000). Sekundär data som har behövts för 

denna uppsats har varit av kvantitativ natur. All kvantitativ data i uppsatsen har varit 

sekundär och inhämtats från företagets masterdata.    
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5  GENOMFÖRANDE  

  

I detta kapitel presenterar samt förklarar författarna arbetets genomförande och 

vilka utmaningar som har uppstått under arbetets gång.   

 

  

5.1 Metodmässiga utmaningar  

Den ursprungliga uppsatsbeskrivningen har varit skriven på ett sätt som har försvårat 

författarnas avgränsning, men efter ett möte med handledaren på företaget har den 

skrivits om.   

När avgränsningen var klar har författarna behövt införskaffa statistik. För att få 

tillgång till statistiken har författarna skrivit under ett sekretessavtal. Därefter har 

författarna behövt hjälp med att få ut statistiken ur databasen på grund av 

behörighetskrav. Detta har handledaren på företaget hjälpt till med, men det har 

handlat om flera Excel-ark med statistik som har varit svåra att förstå. Ett möte med 

handledaren på företaget har därefter bokats in för att tyda statistiken. När 

författarna väl förstått statistiken, har den sorterats så att bara relevant statistik 

kvarstått. Med den relevanta statistiken har författarna kunnat boka in ytterligare 

intervjuer för att kunna ställa frågor som har varit relaterade till statistiken.  

Inledningsvis har författarna genomfört besöksintervjuer för att kunna sätta sig in i 

hur AstraZeneca Distribution & Warehouse arbetar idag. Frågorna som har ställts då 

har varit mer av det generella slaget kring lager och distribution.  När statistiken har 

analyserats har den andra omgången intervjuer kunnat hållas. Utmaningen i det läget 

har varit att hitta personer med rätt kompetens för att kunna svara på författarnas 

frågor. Besöksintervjuerna har krävt tid från författarna men även från 

respondenterna. Det har även varit en utmaning att få till intervjuerna på kort tid 

eftersom respondenterna har haft egna jobb att sköta.   

  

5.2 Intervjuer  
Efter uppstartsmötet med handledaren har författarna formulerat ett antal frågor 

som har skickats ut till respondenterna inför besöksintervjuerna. Respondenterna 
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har därefter hört av sig och bjudit in författarna till en besöksintervju. Resultaten från 

intervjuerna har därefter sammanställts och utifrån sammanställningen och statistik 

som författarna fått av handledaren har frågor till en andra intervjuomgång 

utformats. Nyberg (2010) menar att intervjuer måste dokumenteras ordentligt genom 

anteckningar eller bandinspelning. Författarna har därför spelat in intervjuerna och 

även kunnat komplettera dessa med telefon- eller mailintervju.   

5.3 Val av respondenter  

De inledande besöksintervjuerna har varit ämnade att ge författarna en inblick i 

nuläget. Handledaren har således tillhandahållit en lista över rekommenderade 

respondenter. Nyberg (2010) menar att urval av respondenter är väsentligt för hur 

många respondenter man kan behöva. Detta har författarna haft i åtanke när de 

själva haft möjlighet att välja respondenter.  

5.3.1  Respondent 1   

Respondent 1 är 27 år gammal och är Civilingenjör inom industriell ekonomi, 

inriktning mot produktion och logistik (5 år). Respondent 1 arbetar i dagsläget som 

Supply Planner och har varit verksam inom företaget i 3 år.  

5.3.2 Respondent 2    

Respondent 2 är 56 år gammal och har läst 60 högskolepoäng inom företagsekonomi. 

Respondent 2 började arbeta inom företaget 1977 och har haft olika roller inom lager 

och distributionsenheten. I dagsläget arbetar Respondent 2 fortfarande inom lager 

och distribution som Ship Coordinator.   

5.3.3 Respondent 3   

Respondent 3 fyller inom kort 40 år och är utbildad civilingenjör inom farkost. 

Respondent 3 började arbeta på AstraZeneca på inköpsavdelningen 2001 men arbetar 

sedan 2009 inom planering på PET Tablet Packaging vid Gärtuna.  

5.3.4 Respondent 4  

Respondent 4 är 50 år gammal och civilingenjör. Respondent 4 har arbetat inom 

företaget sedan 1997 då anställningen påbörjades som projektingenjör i samband 

med utbyggnaden av distributionslagret. I dagsläget arbetar Respondent 4 som 
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projektingenjör inom lager och distributionsenheten med alltifrån budgetfrågor till 

simulering av utleveranser.    

5.4 Validitet och Reabilitet  

Strömquist (2006) menar att validitet syftar på en uppsats giltighet och reabilitet 

syftar på tillförlitligheten. Författarna anser att metoderna som har använts för 

datainsamlingen har varit relevanta vilket innebär att uppsatsens validitet är 

tillfredsställande eftersom den insamlade empirin och teorierna har kunnat användas 

för att svara på frågeställningen. Enligt Björkqvist (2012) handlar validitet även om 

att undersökningen faktiskt handlar om det man tänkt sig och ingenting annat. Vad 

gäller reabiliteten så påverkas den av respondenterna och hur korrekt statistiken som 

författarna använt har varit. Statistiken kommer från företaget, men det är omöjligt 

för författarna att avgöra hur tillförlitlig statistiken är förutom att den kommer från 

företaget. Respondenterna har upplevts som erfarna och svaren som de har givit 

författarna har upplevts som ärliga vilket har givit uppsatsen en acceptabel reabilitet.   

5.6  Metodreflektion   

Intervjuerna som författarna har genomfört, framförallt de första intervjuerna, hade 

säkert kunnat göras på ett mer strukturerat sätt. Dessa har genomförts innan 

författarna skaffat tillräckliga kunskaper om problemet och intervjuteknik. 

Intervjuobjekten har fått frågor angående variationerna redan vid första 

intervjutillfället vilket säkerligen påverkat hur författarna tacklat problemet. I något 

fall verkade intervjuobjektet ha ont om tid vilket gjorde att författarna inte kunnat 

ställa följdfrågor eller titta runt som de hade hoppats på. Den intervjun borde 

författarna möjligen ha följt upp med en telefonintervju. Det kanske hade varit bra 

om författarna hade hängt med under en dag både på produktionsenheterna och i 

lagret för att se med egna ögon hur verkligheten ser ut. Metoden har haft sina brister 

men känslan är att den har varit tillräckligt bra för att kunna anlysera problemet.   

  

Författarna har valt måttenheten antal pall istället för kilogram på grund av att data 

som avser produkternas vikt inte innehåller information om alla artiklar. Författarna 

anser inte att detta har haft en negativ konsekvens på metoden då antal pall är minst 

lika viktigt som kilogram för AstraZeneca Distribution & Warehouse.   
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Arbetet har delats upp i två delar. Den ena delen är uppsatsen som främst är ämnad 

för högskolan och den andra delen är en analys av statistik som endast kommer att 

presenteras för AstraZeneca. Statistikanalysen har handlat om vissa marknader och 

specifika produkters flöden. Den skulle ha krävt för mycket tid och har därför inte 

ingått i avgränsningen. Detta är ett beslut som författarna har tagit i samråd med 

handledaren efter att uppsatsen påbörjats.   
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6.  ANALYS  

  

Författarna har delat in analysen i två delar, där den första delen analyserar 

prognosarbete och plockvolymsvariationer med utgångspunkt i år 2013, medan den 

andra delen resonerar kring information/ kommunikationsspridning och 

flödesvariationer ur ett Supply Chain Management perspektiv.  

 

  

Del 1 – Prognosarbete och plockvolymsvariationer under år 2013  
  

Prognosarbete  

Enligt Högberg et al.,(2007) bör man följa ett antal steg för att lyckas i 

prognosarbetet. Efter att ha studerat det nuvarande prognosarbetet på AstraZeneca 

Distribution & Warehouse går det att fastställa att dem inte följer de förespråkade 

stegen som Högberg et al.,(2007) rekommenderar. En förklaring kan vara att 

AstraZeneca Distribution & Warehouse inte arbetar med prognosframtagning utan 

med budgetarbete istället. Vidare är det tydligt att man fokuserar mest på 

kostnaderna vilket har resulterat i att man enbart skapar en budget istället för att 

skapa prognoser över kommande distributionsvolymer.   

  

För att en försörjningskedja ska fungera väl krävs det att alla aktörer i kedjan 

kommunicerar med varandra enligt Nils G. Storhagen (2011). Enheten verkar tror att 

informationen som är nödvändig för att skapa en prognos som är till nytta för 

distributionen inte är tillgänglig samt att mätningskonverteringen är problematisk. 

Uppsatsen motbevisar detta och bevisar att den informationen som är nödvändig för 

att skapa prognoser existerar inom företaget och även den informationen som krävs 

för att göra en mätningskonvertering till antal pall.   

  

Budgetarbetet saknar rutiner och det finns ingen formaliserad process för hur 

budgetarbetet ska se ut. AstraZeneca Distribution & Warehouse verkar därmed ha 

svårt för att skapa arbetsrutiner kring processer och föra kommunikation mellan dem 

olika avdelningarna i syfte att utveckla den egna verksamheten.   
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Högberg et al.,(2007) menar att man bör följa nedanstående steg för att skapa en god 

grund för prognosarbete:  

 

Figur 6.1 visar ett exempel på en prognostiseringsmodell med utgångspunkt i  

Högberg et al.,(2007) rekommendationer.  

  

  

Med hjälp av all information som finns tillgänglig inom företaget bör AstraZeneca 

Distribution & Warehouse utnyttja detta för att skapa rutiner för prognosarbete. Ett 

förslag på rutiner för prognosarbete med utgångspunkt i Högberg et al.,(2007) 

rekommendationer skulle kunna se ut så här:   

  

Steg 1:   

Nuläget: I dagsläget arbetar enheten efter en budget som är för 12 månader.   

Förslag: För att skapa sig en bra bild på hur enheten kan planera bemanningen 

behöver AstraZeneca Distribution & Warehouse generera både kortsiktiga och 

  

  

Steg 1   

  

• Fastställa beslutsfattarens prognosbehov   

Steg 2   
• Besluta vem som ska ansvara för prognosarbetet och datainsamlingen   

Steg 3   
• Rutiner för datainsamling   

Steg 4   
• Bestämning av metod   

Steg 5   
• Avrapportering till beslutsfattaren   

Steg 6   
• Uppföljning av resultat   
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långsiktiga prognoser. Kortsiktiga prognoser och långsiktiga prognoser är nödvändiga 

och kompletterar varandra enligt Bjørnland et al.,(2003). Därmed bör AstraZeneca 

Distribution & Warehouse skapa prognoser minst en gång per månad i samband med 

att produktionsenheterna uppdaterar sina ramplaner på både kort och lång sikt.   

  

Steg 2:   

Nuläget: För närvarande finns det ingen direkt metod för hur ett prognosarbete ska 

se ut.   

Förslag: Det mest effektiva tillvägagångssättet för att skapa en bra prognos är att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder enligt Bjørnland et al., (2003). 

Således ska företaget se till att de personer som är involverade i prognosarbetet 

känner till de olika prognosmetoderna, vilket inte är fallet i dagsläget. 

Projektingenjören, controllern och managern som är ansvariga för att skapa budgeten 

kan vara samma personer som ansvarar för prognosarbetet och datainsamlingen.   

  

Steg 3:   

Nuläget: För närvarande är det inga andra avdelningar inom Sweden Operations 

som är involverade i att hjälpa AstraZeneca Distribution & Warehouse förutspå 

kommande distributionsvolymer. Det finns inget systematiskt sätt eller kunskap för 

att hantera datainsamlingen.    

Förslag: Högberg et al.,(2007)  föreslår att intern statistik levereras av en ansvarig 

chef för en avdelning och att extern statistik insamlas av den som är ansvarig för 

prognosarbetet. I detta steg är det viktigt för enheten att studera hur man kan gå 

tillväga för att samla in nödvändig information. Vad gäller rutinerna för 

datainsamlingen så kan det förslagsvis se ut på följande vis:  

  

• Produktionsenheterna skapar ramplaner en gång i månaden för minst 12 

månader framåt och i samma veva som dessa tar fram ramplanerna i Start 

Date bör produktionsenheterna generera data om ZFER artiklarnas  

Availability Date till AstraZeneca Distribution & Warehouse.  

• En ansvarig person inom AstraZeneca Distribution & Warehouse utses för att 

genomföra en mätningskonvertering i Excel.  
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• Man bör fortfarande stämma av med Customer Service och 

produktionsenheterna om man har fått indikationer om vissa marknader 

kommer att öka eller minska samt om man planerar att öka eller minska 

tillverkningen.  

• Man bör analysera historisk data och studera hur distributionsvolymerna 

tidigare har sett ut.  

  

  

Steg 4:   

Nuläget: Det finns ingen metod för prognosarbete på AstraZeneca Distribution & 

Warehouse. Problemet för enheten har varit att hitta nödvändig information och 

statistik.   

Förslag: Metoden som bör användas är en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

prognosmetod där AstraZeneca Distribution & Warehouse ska studera både statistik 

och ta hjälp av Customer Service teamet, Master Data Teamet och 

produktionsenheterna vad gäller den delen av information som inte går att hitta i 

statistiken eller ramplanerna.   

  

Steg 5:   

Beslutsfattaren bör vara, likt nuläget, managern för AstraZeneca Distribution & 

Warehouse då denna har ansvar för lageroperatörerna och distributionsaktiviteterna.  

  

Steg 6:   

Nuläget: Den uppföljningen som är aktuell idag är uppföljningen av huruvida 

budgeten och verkligheten överensstämmer.  

Förslag: Vid upprättande av prognosarbete bör uppföljning av resultatet ske 

kontinuerligt för att upptäcka prognosfel och hur prognosarbetet kan förbättras.  

  

Slutligen gynnar ett bra prognosarbete och framtagning av en bra prognos inte enbart 

bemanningsplaneringen men även transportplaneringen som 

skeppningskoordinatorerna genomför. Detta bidrar till att 

skeppningskoordinatorerna kan förboka ett mera korrekt lastutrymme och förbättra 

fyllnadsgraden som även har en positiv effekt på miljön och företagets ekonomi.  
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Figur 6.2 illustrerar en modell som AstraZeneca Distribution & Warehouse kan följa 

för att inrätta ett prognosarbete i linje med den modell som Högberg et al.,(2007)  

föreslår.  

  

  

Steg 1 
  

• Fastställa beslutsfattarens prognosbehov:  Nya prognoser bör genereras minst 1  
gång/månad.   

Steg 2 
  

• Besluta om vem som ska ansvara för prognosarbetet och datainsamlingen:  
Projektingenjören, controllern och managern kan vara ansvariga, men behöver kunskap  
om dem olika prognosmetoderna och följa de föreslagna rutinerna för ett prognosarbete.    

Steg 3 
  

• Rutiner för datainsamling:  AstraZeneca Distribution & Warehouse bör samarbeta med  
produktionsenheterna, Customer Service och Master Data teamet för att få fram  
nödvändig information till att bygga  prognoser. Man bör alltså försöka finna lösningar på  
hur man ska få fram nödvändig data. Centrala uppgifter i detta steg är: Information om  
ZFER artiklarnas  Availability Date och mätningskovertering.   

Steg 4 
  

• Bestämning av metod:  En kombination av kvantitaiv och kvalitativ metod bör användas.  
Man bör alltså studera tidigare distributionsutfall  och komplettera dessa med att göra en  
intern marknadsundersökning om huruvida volymerna kommer att öka eller minska  
framöver med hjälp av Customer Service  och produktionsenheterna.   

Steg 5  
  

• Avrapportering till beslutsfattaren:  Beslutsfattaren bör i detta fall vara managern som är  
ansvarig för lageroperatörerna och distributionsaktiviteterna.   

Steg 6 
  

• Uppföljning av resultat:    Detta bör ske kontinuerligt för att kunna mäta prognosfel och  
justera den valda prognosmetoden.   
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Plockvolymsvariationer   

Som tidigare har nämnts i texten arbetar AstraZeneca Distribution & Warehouse 

aktivt med att förbättra kundservice, kostnader, lagernivåer, synligheten och 

hastigheten inom verksamhetens alla områden.    

                 

Figur 6.3 Samspelet mellan kostnad, kundservice och lagernivå (AstraZeneca).  

  

Analyserar man vidare hur denna modell tillämpas finns det en tydlig koppling till 

varför lageroperatörerna får maximalt 2 dagar att plocka ihop de order som finns i 

plocklistan.  Detta kan bero på att man inte vill utöka lagernivåerna som i sin tur ökar 

kapitalbindningen.  Det är tydligt att AstraZeneca Distribution & Warehouse försöker 

få iväg godset så fort det är färdigpackat och vill inte ha kvar det i sitt lager längre än 

nödvändigt av den orsaken att de strävar efter att hålla lagernivåerna och 

kapitalbindningen nere.   

  

Formeln Visibility+ Velocity= Variability visar vid en närmare undersökning att man 

gärna satsar på Velocity mer än Visibility. Visibility handlar om att synliggöra så 

många aspekter som möjligt inom företaget. I detta fall misslyckas man dock med att 

försöka skapa synlighet över kommande distributionsvolymer för att på så vis försöka 

övervinna problematiken med bemanningsplaneringen.  Enligt Mattson et al., (2003) 

behöver företag som ska planera sin verksamhet ett underlag att basera sina beslut 

på. Därmed blir det viktigt för AstraZeneca Distribution & Warehouse att satsa på 

framtagning av prognoser för att förutspå kommande distributionsvolymer.   
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Figur 6.4 visar hur många pallar lageroperatörerna plockat ihop under år 2013 

vad avser ZFER artiklar.  Den röda linjen visar medelvärdet på antalet pallar som 

lageroperatörerna plockat ihop under hela år 2013 vad avser ZFER artiklar. Den 

gröna linjen ligger på 500 pallar för att illustrera den maximala kvantiteten av 

pallar lageroperatörerna kan plocka ihop på en dag inklusive alla artiklar på 

AstraZeneca Distribution & Warehouse, alltså inte enbart ZFER artiklar.  

 

Av diagrammet ovan går det att avläsa vilka volymsvariationer lageroperatörerna 

plockar från ena dagen till den andra. Vid vidare analys av diagrammet kan man 

tydligt se att lageroperatörerna plockar en högre kvantitet av pallar i början av året 

fram till cirka mitten av året och sedan sjunker kvantiteten. Detta kan bero på 

läkemedelsbranschens signum av säsongsvariationer. Inom läkemedelsbranschen 

finns det mediciner som är säsongsbundna vilket kan bidra till att säsongsvariationer 

uppstår. Det kan hända att ZFER sortimentet innehåller läkemedel som har en större 

efterfrågan under första hälften av året.  

  

Förutom stundtals interna produktionsproblem som kan vara en orsak till att flödena 

ut till AstraZeneca Distribution & Warehouse är vid vissa tillfällen ojämna, finns det 

andra bidragande faktorer. En orsak till att lageroperatörerna har ojämna volymer av 

gods att plocka dagligen är dem olika typerna av kunderna som bland annat (Mattson 

et al., 2003) lyfter fram. Det är fullt möjligt att en stor CMI kund, en stor VMI kund 
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och en tenderkund sammanfaller på samma dag vilket kan leda till att plockvolymen 

som lageroperatörerna ska handskas med blir hög.   

Vid två tillfällen under år 2013, som tydligt går att avläsa i figur 6.4, översteg enbart 

flödet av ZFER artiklar kapacitetstaket på 500 pallar per dag. Anledningen till detta 

kan tillika vara just att dem olika typerna av kunderna haft stora order och råkat 

sammanfalla samma dag. En annan anledning kan vara att många kunder 

sammanföll just den dagen för att bygga upp det egna lagret av ZFER artiklar inför 

kommande sommarstoppet under sommaren 2013. Denna kapacitetsöverskridning 

kan endast ha varit möjlig om speditörerna kommit vid rätt tidpunkt för att tömma 

pallgolvet och lämnat utrymme för lageroperatörerna att plocka ihop nya order.   

En annan möjlig orsak är att AstraZeneca Distribution & Warehouse underskattat sin 

kapacitetsförmåga och att den egentligen ligger högre än 500 pallar/ dag med både 

ZFER artiklar och andra flöden av artiklar som inte behandlas i uppsatsen. Det blir 

svårt att analysera detta då uppsatsen enbart behandlar ZFER artiklar.  

  

Del 2 - AstraZeneca Distribution & Warehouse ur ett Supply Chain 

Management perspektiv  

  

Lumsden (2012) menar att en Supply Chain är en försörjningskedja som omfattar 

hela flödet från den första leverantören till slutkunden. I denna uppsats definierar 

författarna den första leverantören som produktionsenheterna och slutkunden (VMI, 

CMI, Tenderkunder, externa kunder) som sista aktören i AstraZeneca Distribution & 

Warehouse försörjningskedja. Aktörerna i försörjningskedjan hålls ihop av ett antal 

processer som enligt Lumsden (2012) måste ha en definierad kund, en början och ett 

slut. I detta fall är produktionsenheternas kund, AstraZeneca Distribution & 

Warehouse som i sin tur har ett antal olika kunder. Vidare definierar Lumsden (2012) 

processer som flera aktiviteter som allesammans omvandlar ingående resurser till 

utgående varor eller tjänster.  För att försörjningskedjan ska fungera effektivt och ge 

kunden ett mervärde måste dessa processer fungera effektivt. Även om författare som 

Nils G. Storhagen (2011) menar att det inte längre är lönt att prata om intern 

respektive extern effektivitet, anser författarna att det finns fördelar med att dela upp 
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begreppen när man analyserar en försörjningskedja. Nils G. Storhagen (2011) menar 

att man i linje med tankarna bakom SCM bör avse flödeseffektivitet inom och mellan 

företag. Denna analys kommer att fokusera på det fysiska flödet av gods och 

informationsflödet. Det fysiska flödet av gods går från produktionsenheterna till 

AstraZeneca Distribution & Warehouse och därifrån vidare till slutkunden. 

Informationsflödet sker från kunden som skickar information till AstraZeneca och 

AstraZeneca skickar i sin tur tillbaka information till kunden.  

  

Det Fysiska Flödet   

Det fysiska flödet börjar med produktionen av läkemedel vid produktionsenheterna 

och sker mot order. Detta ligger i linje med tankarna bakom SCM som förespråkar 

produktion mot en definierad kund och inte kundorder mot lager. Produktionen sker 

dock enligt planerarnas ramplaner vilket innebär att hela ordern inte alltid tillverkas 

samtidigt. Allt som har tillverkats transporteras sedan till AstraZeneca Distribution & 

Warehouse i Gärtuna. Den fysiska flödeseffektiviteten mellan produktionsenheterna 

och AstraZeneca Distribution & Warehouse skulle kunna vara bättre eftersom flödena 

i dagsläget varierar.   

En anledning till variationerna är hur mycket råmaterial planerarna har tillgängligt i 

förrådet och en annan kan vara Economic Batch Quantity (EBQ). McCullen et al., 

(2012) menar att EBQ handlar om att företag buntar ihop sina beställningar för att 

producera i stora mängder i hopp om att uppnå skalfördelar. Det innebär i praktiken 

att flödena från de olika produktionsenheterna tenderar att variera vilket från ett 

SCM perspektiv inte är bra.   

När produkterna ankommer till AstraZeneca Distribution & Warehouse i Gärtuna 

frisläpps produkterna i systemet om alla delar av en order har klarat 

kvalitetsundersökningen. Det innebär att en order finns tillgänglig för plockning 

vilket delvis sker automatiskt och delvis med truckar för att sedan paketera ordern på 

pallar. Gods som ska flygfraktas måste ha förstärkt emballage vilket tar längre tid än 

annat gods. Den sista fysiska aktiviteten är lastning av gods på lastbilar som antingen 

körs direkt till kunden eller till speditören i Södertälje hamn. Analysen visar att 
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produktionen, kvalitetskontrollen, paketeringen av flygfraktgods och 

distributionsaktiviteterna är aktiviteter av varierande art.   

  

Figur 6.5 visar två flöden, den röda linjen illustrerar flödet från  

produktionsenheterna i dagsläget. Den svarta linjen illustrerar hur ett flöde bör ser 
ut enligt tankarna bakom SCM enligt Lumsden (2012).  

  

Informationsflödet   

Informationsflödet skiljer sig från det fysiska flödet eftersom det inte är ensidigt. 

AstraZeneca kräver att VMI och CMI kunderna lämnar prognoser för det innevarande 

året och för 2 år framåt. De kunder som har lämnat in prognoser har en kortare 

kundorderledtid jämfört med de kunder som inte har lämnat in prognoser. Från 

AstraZeneca till kunden flödar sådan information som prisförslag, förväntad ledtid 

och erbjuden leveransservice. Customer Service ansvarar för informationsflödet 

mellan kunderna och AstraZeneca. Analysen visar att informationsflödet mellan 

kunderna och AstraZeneca är ganska effektivt eftersom majoriteten av kundstocken 

vad avser ZFER artiklar är VMI kunder. Informationsflödet internt fungerar däremot 

inte optimalt. Det finns information inom företaget som AstraZeneca Distribution har 

nytta av men inte känner till. Den problematiken belyser Nils G. Storhagen (2011) 

som menar att direktkontakt mellan människor fortfarande har en särställning även 

om affärssystem är viktiga.  

    

Integration i försörjningskedjan  

Council for Supply Chain Management (2004) påpekar att en förutsättning för SCM 

är integration av alla inblandade parter längs med hela försörjningskedjan. Analysen 
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visar att integrationen mellan produktionsenheterna, AstraZeneca Distribution & 

Warehouse och VMI kunderna är ganska bra på grund av affärssystemet. Ett tecken 

på integrationsgraden mellan företaget och kunderna är att planerarna vid 

produktionsenheterna har insyn i lagersaldot hos VMI kunderna. Bilden nedan visar 

vart gränsen för lageransvaret går i en VMI kundrelation. Detta är endast möjligt om 

parterna integrerar med varandra exempelvis genom att kunden ger leverantören 

tillgång till sitt lagersystem. Detta är uppenbarligen fallet vad gäller AstraZeneca och 

dess VMI kunder.  

  

Figur 6.6 Den svarta strecklinjen visar den traditionella gränsen för lageransvaret 

och den röda visar gränsen mellan en leverantör och en VMI kund (Lumsden 2012).  

  

Vad gäller integration inom företaget menar Björnland et al., (2003) att en direkt 

integration av orderprocessen och transportplaneringen skulle leda till en effektiv 

styrning av distributionsprocessen. Eftersom man har implementerat SAP inom 

organisationen så är orderprocessen och transportplaneringen integrerat. Det går 

däremot inte att planera transporterna utifrån kundorder eftersom dessa inte 

nödvändigtvis speglar transportbehovet. Olhager (2003) menar att företag som infört 

ett affärssystem upplever att information har blivit mer tillgängligt. ERP må göra 

information mer tillgängligt, men det är ingen garanti för att alla tar del av 

informationen. I detta fall beror det delvis på att det finns begränsningar på vad man 

kan ta del av och delvis på att SAP är förhållandevis ny i organisationen. Det finns 
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dock inget som hindrar personalen inom AstraZeneca Distribution & warehouse från 

att höra av sig till någon som har behörighet att ta sig in i systemet och be om hjälp.  

Sommaruppehållet   

Det årliga sommaruppehållet verkar också vara en bidragande orsak till 

variationerna. Anledningen är att produktionsenheterna ökar produktionstakten 

precis innan uppehållet för att hinna tillverka den förväntade mängden enligt 

ramplanerna. Ramplanerna revideras månadsvis men utleveransbudgeten som 

AstraZeneca Distribution & Warehouse jobbar efter skapas och fastställs i början av 

året.   

  

Olika Typer av Kundrelationer  

AstraZeneca Distribution & Warehouse har flera olika typer av kundrelationer. Den 

viktigaste och största gruppen av kunder är VMI som enligt Mattson et al., (2003) är 

kunder som har överlämnat huvudansvaret för sin materialanskaffningsprocess till 

sin leverantör. Enligt Van Weele (2012) är det vanligt att informationsöverföringen 

mellan VMI-kunder och leverantörer via Electronic Data Exchange (EDI). Fördelarna 

med detta är bland annat en ökad servicenivå, minskad ledtid och att leverantören 

har översikt över hela försörjningskedjan. Det innebär att AstraZeneca kan anpassa 

sin produktion efter dessa kunders prognoser. I dagsläget är denna kundgrupp störst 

och man har i samråd med varandra fastställt ett intervall som deras lagersaldo måste 

hålla sig inom. Konsekvensen blir att om en VMI-kund beställer något så behöver inte 

planerarna tilldela kunden exakt den kvantitet som kunden begär förutsatt att de 

levererar en mängd som befinner sig inom det fastställda intervallet. Ett resultat av 

det är att flödena till VMI-kunderna varierar vilket inte är bra.   Ur ett SCM 

perspektiv bör denna typ av kundrelation vara fördelaktig för leverantören och för 

kunden. Som det ser ut idag så är den fördelaktig för produktionsenheterna, men 

leder till stora variationer på pallgolvet. Författarna anser att AstraZeneca 

Distribution & Warehouse också kan ta del av fördelarna med VMI kunder genom ett 

bättre samarbete med produktionsenheterna.  
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Resterande gruppen av kunderna utgörs av Tenderkunder, CMI kunder och externa 

kunder.  Tenderkunder är kunder som ingår avtal om att AstraZeneca ska leverera 

läkemedel under en begränsad tid. Till skillnad mot alla andra kunder måste 

AstraZeneca leverera enligt villkoren i avtalet. CMI kunder väljer tvärtemot VMI 

kunder att lägga sina egna beställningar även om de lämnar in prognoser. 

AstraZeneca har därmed inte samma kontroll på CMI kunder som man har på VMI 

kunder vilket bidrar med osäkerhet i försörjningskedjan. Externa kunder behöver inte 

lämna in några prognoser och ligger därmed inte i linje med tankarna bakom SCM.   

              

Figur 6.7 Utjämnande artikelflöden (Lumsden 2012).  

  

Bilden ovan visar ett sätt som Lumsden (2012) menar kan användas att utjämna 

variationerna genom att man separerar efterfrågan mellan en instabil och en stabil 

efterfrågan. I detta fall skulle den stabila efterfrågan kunna vara VMI kundernas 

efterfrågan och resterande kundernas efterfrågan skulle vara den instabila 

efterfrågan. Eftersom den stabila efterfrågan är stabil över tiden innebär det att den 

kategorin kan flyttas antingen bakåt eller framåt i tiden utan att påverka kundens 

krav på leveranser nämnvärt. Det instabila flödet däremot är känsligare och kan inte 

flyttas men kan kompletteras med artiklar från den stabila efterfrågan. Resultatet blir 

att artiklar med en stabil efterfrågan kommer att fluktuera fritt för att komplettera 

den instabila efterfrågan till ett förutbestämt kapacitetstak och därmed slipper man 

variationer. Stratton (2012) påpekar dock att variationer även beror på företagens 



45  

  

interna processer vilket innebär att en kombination av förbättringar på de interna 

processerna och en separering av flödena är en tänkbar lösning på problemet.    
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7. DISKUSSION   

  

Resultaten kan verka uppenbara för författarna eftersom de har skrivit uppsatsen 

men så är inte fallet för läsaren. Avsikten med detta kapitel är att tolka och 

förklarar resultaten, detta för att det ska bli lättare för läsaren att förstå uppsatsens 

resultat.  

 

  

Denna diskussion skrivs med utgångspunkt i uppsatsens mål.  Det man kan förstå 

bättre efter uppsatsen är att bristande informationsspridning och brist på ett 

prognostiseringsarbete bidrar till flödesvariationerna.  

Man kan tolka resultatet som att AstraZeneca har en stor kapacitet i lagret men lägger 

inte vikt på hur flödena till lagret ser ut. Den slutsatsen drar författarna eftersom 

lagret egentligen inte har någon aning om vad som finns på pallgolvet på daglig basis. 

Inställningen verkar vara ” skicka vad som helst, lagret har ju kapacitet”. En tendens 

som är tydlig är att sommaruppehållet påverkar flödena men det kan finnas fler 

tendenser med anknytning till vissa marknader och produkter. Under 2013 fanns det 

två undantag till det generella mönstret som möjligtvis kan förklaras av 

sommaruppehållet.  

Resultaten kan vara viktiga eftersom författarna har identifierat saker som företaget 

kan förbättra. Man kanske redan visste inom företaget vad uppsatsen skulle komma 

fram till, men våra slutsatser kanske leder till handling. Författarna anser att 

resultaten är generaliserbara eftersom dålig informationsspridning och brist på 

prognoser enligt forskare leder till variationer. Metoden har inte påverkat resultaten 

nämnvärt, däremot hade författarna kunnat dra andra slutsatser om avgränsningen 

varit annorlunda. Det finns dock ytterligare information som författarna hade velat 

inhämta från respondenterna men har misslyckats med på grund av tidsbrist.  

Avslutningsvis anser författarna att flödesvariationer är ett komplext problem. 

Företagskulturer är olika och beror på företagets ledning som måste förstå att 

företaget tjänar på jämna flöden och kommunicerar det till aktieägarna och de 

anställda. Därefter måste de anställda ges verktyg och utbildning inom ämnet.    
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8. SLUTSATSER  

  

 

  

I detta avsnitt drar författarna en rad slutsatser utifrån studiens innehåll med 

utgångspunkt i rapportens mål.  

  

  

Målet med uppsatsen var att studera flödet av gods som lageroperatörerna hanterar 

för att hjälpa AstraZeneca Distribution & Warehouse identifiera tekniker och metoder 

för att bättre kunna förutspå kommande distributionsvolymer och förbättra 

bemanningsplaneringen. En slutsats är att AstraZeneca Distribution & Warehouse 

behöver inrätta ett prognosarbete för att kunna förutspå kommande 

distributionsvolymer och underlätta bemanningsplaneringen av lageroperatörerna. 

För närvarande är informationsspridningen och Supply Chain Management tänket 

lågt, men är en nödvändighet för att AstraZeneca Distribution & Warehouse ska 

kunna skapa prognoser. Avdelningarna inom Sweden Operations behöver samarbeta 

med AstraZeneca Distribution & Warehouse för att samla ihop nödvändig data som 

behövs i prognosarbetet.   

  

En annan slutsats man kan dra är att flödet av ZFER artiklar som lageroperatörerna 

plockar från den ena dagen till den andra varierar kraftigt, enligt studien, och att 

orsakerna bakom variationerna är flera och vissa av orsakerna är enklare att arbeta 

med än andra.  Dem bakomliggande orsakerna kan vara dem olika villkoren som 

finns för dem olika kundkategorierna.  Förutom detta kan variationerna uppstå på 

grund av företagets strävan att uppnå skalfördelar. Interna produktionsproblem och 

sommarstoppet är ytterligare orsaker bakom det varierande flödet lageroperatörerna 

hanterar. Även kontrakten med speditörerna som tillåts komma en dag senare eller 

en dag tidigare än överenskommelsen bidrar till en ojämn belastning på 

lageroperatörerna och påverkar distributionsvolymerna.   

  

AstraZeneca befinner sig i en bransch där det är naturligt med variationer, men 

företaget kan jämna ut flödet genom att arbeta med att leverera ut ett jämnt flöde av 
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gods till främst VMI kunderna, omförhandla kontrakten med speditörerna och lägga 

ner mer tid och resurser för att förstå variationerna. Det är även viktigt att försöka 

omvandla hela kundstocken till VMI kunder för att på så vis ha en bättre kontroll på 

flödet av gods. Om man lyckas jämna ut flödet av gods får detta bland annat en 

positiv effekt på bemanningsplaneringen av lageroperatörerna med tanke på att man 

slipper dem plötsliga topparna som kräver en högre bemanning.  
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9. REKOMMENDATIONER  

  

I detta kapitel listar författarna några rekommendationer som de anser att 

AstraZeneca Distribution & Warehouse kan ha nytta av med utgångspunkt i 

rapportens mål.   

 

  

  

Följande rekommendationer anser författarna AstraZeneca bör i varje fall undersöka 

vidare:   

  

1. För att stärka Supply Chain Management tänket inom företaget 

rekommenderar författarna att kommunikation och informationsspridningen 

inom Sweden Operations förbättras.  

2. En annan rekommendation är att försöka omvandla hela kundstocken till VMI 

kunder och planera ett jämnt flöde av gods till dessa kunder.  

3. Författarna rekommenderar att man bör inrätta ett prognosarbete på 

AstraZeneca Distribution & Warehouse.  

4. Produktionsenheterna bör generera data om Availability Date till AstraZeneca 

Distribution & Warehouse.  

5. Man bör omförhandla kontrakten med åkerierna och inte vara så flexibel som 

man är i dagsläget.  

6. Författarna rekommenderar att man påbörjar en undersökning för att utreda 

om det finns vissa marknader, produkter eller produktionsenheter som ligger 

bakom flödesvariationerna.  
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