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Sammanfattning 
Q-Med AB är ett ungt företag som expanderat kraftigt de senaste åren och 
tillväxten har hela tiden skett i kombination med lönsamhet. Den stora faran 
med en snabb tillväxt under lönsamhet är att ett företag blir bekväm i 
situationen och för litet fokus läggs på att minimera kostnader och öka 
effektiviteten i rutiner och processer. För Q-Med AB har det fått konsekvensen 
att det logistiska flödet till stor del har försummats. Företaget verkar idag i över 
60 länder, antingen genom distributörer eller egna dotterbolag. I Europa finns 
fem dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike, Italien och Spanien. Den 
primära tanken med dotterbolagen var att de skulle verka som rena säljbolag. 
Idag har det dock tillkommit andra uppgifter. Bland annat har de funktionen av 
ett mellanlager som frekvent fylls på med produkter från moderbolaget i 
Uppsala. 
 
Syftet med rapporten är att svara på följande tre forskningsfrågor: 
 

1. Hur ser distributions- och orderhanteringsrutinerna ut i kedjan mellan Q-
Med AB och kunderna i dotterbolagsländerna i Europa?  

 
2. Vilka styrkor och svagheter finns betingade med dessa rutiner? 

 
3. Hur ska distributionsprocessen utformas för att effektivt skapa ett ökat 

mervärde för Q-Med AB och dess kunder idag och i framtiden? 
 
De största svagheterna med dagens rutiner är produkthanteringen hos 
dotterbolagen, ett stort antal transportörer i kedjan mellan moderbolag och 
kund, samt ineffektiv hantering av den information som finns betingad med 
varje order. Den ineffektiva informationshanteringen får bland annat till följd 
att det totala logistiska flödet är brutet, vilket reducerar möjligheterna till ett 
effektivt logistikarbete. 
 
Den rekommendation som ges inom ramarna för detta projekt är 
direktdistribution från moderbolag till kund, samt en systemteknisk integration 
såväl mellan moderbolag och dotterbolag som inom moderbolaget för att kunna 
hantera den orderrelaterade informationen mer effektivt. Genom denna 
rekommendation kan de nyss nämnda svagheterna minimeras eller elimineras 
helt. Den totala distributionskostnaden minskar med 2 730 000 kronor per år. 
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Abstract 
Q-Med AB is a relatively young company, which has heavily expanded in 
recent years and the growth has always been combined with profitability. The 
great danger in rapid growth combined with profitability is that a company 
becomes to indolent with the situation and that focus is turned away from 
minimizing costs and optimizing routine and process efficiency. The 
consequence for Q-Med AB has, among other things, been that the logistical 
flow has been neglected. Today the company’s products are sold in more than 
60 countries, either by distributors or by own subsidiaries. In Europe Q-Med 
AB has established five subsidiaries in Germany, England, France, Italy and 
Spain. The primary purpose of the subsidiaries was to act as vendors for Q-Med 
products on their national markets. Today other tasks have been added on to 
their responsibility. Among other things they act as regional warehouses, 
frequently filled with products from the parent company in Uppsala. 
 
The purpose of this report is to answer the following three questions of 
research: 
 

1. What dose the order handling and distribution routines, in the chain 
between Q-Med AB and its customers located in the subsidiary countries 
in Europe, look like? 

2. What strengths and weaknesses are related to these routines? 
3. How should the distribution process be designed to efficiently create an 

added value for Q-Med AB and its customers today and in the future? 
 
The greatest weaknesses of today’s routines are the product handling at the 
subsidiaries, the great number of transporters in the chain between the parent 
company and the customer and inefficiency in handling the information related 
to each order. As a consequence of the inefficiency in the information handling 
the logistical flow has been broken, which greatly reduces the possibilities of an 
efficient logistical work.  
 
The recommendation given, within the boundaries of this project, is that Q-Med 
AB establishes a system of direct distribution between the parent company and 
the customers along with an integration of the business systems between the 
parent company and the subsidiaries as well as within the parent company to be 
able to handle the order related information more efficiently. By implementing 
this recommendation the greatest weaknesses can be heavily reduced or 
eliminated. This will result in decreasing the distribution cost with 2 730 000 
kronor per year.   
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel innehåller först en bakgrund och en problemdiskussion 
som introducerar läsaren för det valda problemet. Därefter fastställs syftet med 
arbetet och slutligen redovisas vilka avgränsningar som gjorts. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Q-Med AB är ett ungt företag och affärsverksamheten startade på allvar 1996 
när patentansökan för produkten RESTYLANE godkändes. Under de år som 
företaget funnits har tillväxten varit väldigt stor. Förra året sysselsatte företaget 
370 personer och omsatte 517 Mkr. De produkter som Q-Med AB erbjuder 
idag är mycket konkurrenskraftiga och efterfrågan har ständigt ökat. Den 
ökande efterfrågan har resulterat i att andelen försändelser från Uppsala har 
ökat. På de geografiska marknader som Q-Med AB är stora har man valt att 
etablera dotterbolag. I Europa finns idag dotterbolag i fem länder; Tyskland, 
England, Frankrike, Italien och Spanien. Dessa bolag fungerar som säljbolag, 
men har också funktionen av ett mellanlager för de produkter som ska vidare 
till kunder inom det aktuella landet. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Ett företag som upplever en så kraftig tillväxt drabbas ofta av växtvärk som 
leder till att de processer som inte direkt behandlar försäljningen får lida. När 
det gäller logistikprocessen finns ingen avdelning på Q-Med AB som arbetar 
direkt med dessa frågor. Det beror naturligtvis på att behovet inte har funnits 
tidigare, men när verksamheten växer och antalet orders ökar blir också 
behovet av att ha en ändamålsenligt utformad logistikstruktur större. 
 
Avsaknaden av logistikverksamhet har lett till att ingen egentlig analys av 
distributionssituationen genomförts. Företaget vet idag inte hur väl deras 
distributionsprocess fungerar. De vet heller inte hur väl den kommer att fungera 
i framtiden när såväl efterfrågan som konkurrens kan komma att öka. 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är sammanfattningsvis att besvara följande tre 
forskningsfrågor som ställts av vår uppdragsgivare Q-Med AB: 
 

1. Hur ser distributions- och orderhanteringsrutinerna ut i kedjan mellan Q-
Med AB och kunderna i dotterbolagsländerna i Europa?  
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2. Vilka styrkor och svagheter finns betingade med dessa rutiner? 
 

3. Hur ska distributionsprocessen utformas för att effektivt skapa ett ökat 
mervärde för Q-Med AB och dess kunder idag och i framtiden?  

 
 
1.4 Avgränsningar 
Analysen av distributionssituationen behandlar endast de fem 
dotterbolagsländerna Tyskland, England, Frankrike, Italien och Spanien. Det 
förändringsförslag som rekommenderas tar ingen hänsyn till produkter som 
transporteras till andra länder.  
 
Distributionsprocessen kommer endast att analyseras tills det att produkten 
lämnar Q-Med AB:s dotterbolag. Denna köpare kommer hädanefter att 
benämnas som kund.  
 
All data som bearbetats i detta arbete härrör från perioden 1 september, 2002 
till 31 augusti, 2003. 
 
Produkthantering avser att ingå i Q-Med AB:s verksamhet, således kommer 
ingen analys att utföras huruvida en tredje part skall ta över denna hantering. 
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2 Metod 
Detta kapitel redogör för vilket tillvägagångssätt som tillämpats för att uppnå 
resultatet av arbetet. Först redovisas det angreppssätt och forskningsansats 
som använts. Därefter beskrivs datainsamlingen och slutligen de metodproblem 
som kan föreligga. 
 
 
2.1 Angreppssätt 
Examensarbetets syfte är att besvara de tre forskningsfrågor som specificerats i 
kapitel 1.3. Dessa forskningsfrågor bygger på varandra i en logisk tidsföljd.  
 

1. Hur ser distributions- och orderhanteringsrutinerna ut i kedjan mellan 
Q-Med AB och kunderna i dotterbolagsländerna i Europa? 

 
Det är av yttersta vikt att den första frågan utreds i detalj för att kunna svara på 
de två efterföljande. Den besvaras genom en empiriskt grundad studie utförd på 
Q-Med AB i Uppsala och de fem dotterbolagen i Tyskland, England, Frankrike, 
Italien och Spanien och omfattar följande parametrar: 
 

• Transportkostnad 
• Kostnad för orderhantering 
• Kostnad för produkthantering 
 
2. Vilka styrkor och svagheter finns betingade med dessa rutiner? 
 

Svaret på den andra forskningsfrågan bygger på resultatet av den empiriska 
studien och ges genom en analys av detta resultat och besvaras genom en 
utvärdering av nedanstående punkt. 
 

• Effektivitet i produkt- och orderhantering 
 

3. Hur ska distributionsprocessen utformas för att effektivt skapa ett ökat 
mervärde för Q-Med AB och dess kunder idag och i framtiden?  

 
Svaret på den tredje forskningsfrågan kommer att utgöra den rekommendation 
som ges till Q-Med AB för hur de ska utforma sina distributions- och 
orderhanteringsrutiner för att bäst tillfredsställa den marknadssituation som 
råder idag och den som förväntas uppstå i framtiden. Svaret baseras på en 
analys av följande områden: 
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• Transportkostnad 
• Kostnad för orderhantering 
• Kostnad för produkthantering 

 
Arbetet grundar sig i en empirisk studie gjord hos Q-Med AB. De svar som 
getts av den empiriska studien har sedan utgjort underlag för fortsatt arbete. 
Den slutliga rekommendationen har sedan gjorts genom analys av den unika 
situation som råder för Q-Med AB samt genom användande av befintliga 
teorier. Arbetssättet kan således betraktas som induktivt och det är på den 
formen som argumentationen byggts upp i denna rapport. 
 
 
2.2 Forskningsansats 
Studien är fokuserad på Q-Med AB och dess distributionssituation idag, de 
frågor som ska besvaras är direkt relaterade till de specifika förutsättningar som 
råder för företaget. För att kunna besvara forskningsfrågorna har ett kvalitativt 
angreppssätt valts. Enligt Lekvall & Wahlbin (1987) strävar inte ett kvalitativt 
angreppssätt efter att generalisera problemet, i stället syftar det till att nå en 
djupare förståelse. Det passar sig väl för detta arbete, eftersom undersökningen 
i allra högsta grad är specifik snarare än generell. Alternativet hade varit att 
arbeta efter en kvantitativ ansats. Lekvall & Wahlbin (1987) beskriver dock den 
kvantitativa ansatsen som mer lämplig att använda när syftet är att dra generella 
slutsatser beträffande ett allmänt problem. Den kvantitativa ansatsen är 
följdaktligen inte aktuellt i det här fallet. 
 
Vetenskapliga undersökningar av den här typen är oftast beroende på 
kompetensen hos de respondenter som deltagit som sakkunniga i 
undersökningen. Det innebär att respondenterna varit personer inom företaget 
som besitter den bästa förståelsen för hur distributionssituationen ser ut. Det 
resultat som presenteras är specifikt anpassat för Q-Med AB och inga generella 
slutsatser om distribution för andra företag diskuteras i denna rapport. 
 
 
2.3 Datainsamling 
Data har samlats in, dels genom den empiriska studien och dels genom 
insamlande av befintliga teorier inom området, relevanta för den situation som 
arbetet behandlar.  
 
I ett projekt som sträcker sig över en förhållandevis lång tidsperiod och där 
återkommande datainsamling hämtas från ett fåtal personer är det viktigt att 
bygga en personlig relation för att i möjligaste mån säkerställa 
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informationsbehovet på sikt. Här handlar det om en person i vart och ett av de 
fem dotterbolagsländerna, samt ett antal personer på huvudkontoret i Uppsala. 
Den personliga relationen med respondenterna vid dotterbolagsländerna har 
varit av yttersta vikt eftersom författarna inte haft möjlighet att genom 
studiebesök skapa sig en egen bild av nuläget. Översiktlig information från 
dotterbolagen har sökts genom öppna frågeformulär samtidigt som 
telefonintervjuer har använts när frågeställningen har varit mer öppen och den 
information som sökts har berört mer invecklade processer. Enligt bl.a. 
Dahmström (2000) föreligger faran att respondenten kan bli styrd vid 
intervjuer. Det faktum att en personlig relation har skapats med de personer 
inom organisationen som författarna sökt informationen av reducerar den 
risken. De intervjuer som utförts har varit mer av informell typ och situationen 
har varit mer bekväm än den som kan uppstå vid enstaka intervju.    
 
 
2.4 Metodproblem 
Den metod som används har valts för att den anses vara den som bäst kan 
uppfylla arbetets syfte. Oavsett vilken metod som används föreligger det alltid 
en viss risk för att det som uppmätts inte är pålitligt. Vid kvantitativ forskning 
finns ofta möjligheten att kvantifiera mätfelet numeriskt. Vid kvalitativ 
forskning däremot är det svårt att uppskatta mätfelet med siffror. Däremot kan 
mätfelet vid kvalitativ forskning reduceras genom noggrann planering av vad 
som ska undersökas samt ett kontinuerligt engagemang av såväl de som 
genomför undersökningen som de som bidrar med informationen. Det finns två 
centrala begrepp som måste utredas närmare när den valda metoden ska synas. 
Dessa är metodens validitet och reliabilitet. Validitet innebär enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (1997) hur väl mätinstrumentet mäter det som specifikt 
avses att mäta och reliabilitet innebär hur väl det faktiskt har mätts.  
 
 
2.4.1 Validitet 
I detta fall har den väsentliga informationen funnits att hämta. Eftersom de 
undersökningar som gjorts har behandlat rena fakta och inte attityder och 
preferenser minskar risken för att det insamlade materialet har låg validitet. Det 
har varit viktigt att ställa rätt frågor. För översiktlig information har 
frågeformulär använts samtidigt som personliga intervjuer använts vid ett 
informationsbehov rörande en mer komplex fråga. Ett problem med intervjuer 
med människor från andra länder är naturligtvis den språkliga skillnaden och de 
missförstånd som kan uppstå genom detta. Det har varit viktigt att 
formuleringen av informationsbehovet har varit så tydlig som möjligt. För att 
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säkerställa detta har verktyget för att insamla information alltid kontrollerats 
noggrant, oavsett om det har varit i form av ett frågeformulär eller en intervju. 
 
 
2.4.2 Reliabilitet 
Enligt Wiedersheim-Paul (1997) ska metoden vara oberoende av undersökare 
och tidpunkt för mätningen för att ha hög reliabilitet. Det är också viktigt att 
informationen besvaras av rätt person för att den ska vara reliabel. De personer 
som fungerat som respondenter har varit sakkunniga inom sina specifika 
områden, vilket stärker förtroendet för det insamlade materialet.  
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3 Teori 
Teorikapitlet behandlar den teori som är relevant för arbetet och som har 
använts för att uppnå det slutgiltiga resultatet. 
 
 
3.1 Distributionskanaler 
I följande avsnitt förs ett resonemang kring fysisk distribution i allmänhet och 
distributionskanaler i synnerhet. Fysisk distribution innebär, per definition,  
 
”Planering, genomförande och kontroll av administrativa och fysiska 
logistikaktiviteter som börjar med ordermottagning och slutar när kunden 
mottagit och betalat varorna” (Persson & Virum, 1998).  
 
Den fysiska distributionen sker inom ett distributionssystem eller en 
distributionskanal. Enligt Pfohl (1996) kan ett fysiskt distributionssystem 
definieras på två olika sätt. Det kan dels betraktas som ett delsystem inom ett 
företags logistiksystem, med syfte att distribuera varor till företagets kunder. 
Det fysiska distributionssystemet kan även omfatta en hel distributionskanal, 
vilken består av ekonomiskt och juridiskt oberoende företag. 
Distributionskanalen har i denna mening syftet att förse slutkonsumenten med 
färdiga produkter och är därmed en väsentlig del av hela förädlingskedjan. 
Författarna har valt att ta fasta på den senare definitionen och likställer 
distributionskanal och fysiskt distributionssystem.  
Dock så kommer rapporten att fokusera på det sätt som Coyle et al (1992) 
definierar en distributionskanal då vi anser att den tydligare och mer utförligt 
än Pfohl, åskådliggör vad begreppet innebär. 
 
”Ett eller flera företag eller individer, från producent till konsument, som 
deltar i flödet av gods och/eller tjänster”  
 
Distributionskanaler ges idag större uppmärksamhet än tidigare, eftersom dess 
design till stor del påverkar distributionens effektivitet. En distributionskanal 
kan designas på en mängd olika sätt och en viktig faktor är antalet 
mellanhänder. Hur många mellanhänder som deltar i kanalen beror på vilka 
produkter som distribueras, vilka marknader som betjänas samt vilka typer av 
leverantörer och kunder som finns (Persson & Virum, 1998). Syftet med 
mellanhänder är att de på något sätt ska bidra med extra mervärde, exempelvis i 
form av reducerade kostnader, tidseffektivitet eller förbättrad position. Gör de 
inte det finns ingen anledning att inte distribuera produkten direkt till den 
slutliga användaren.  
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Figur 1 visar de vägar som produkten 
kan ta mellan producent och slutkund.  
Givetvis kan det finnas flera  
Regionlager och detaljister som  
produkten kan gå via innan den så  
småningom når den avsedda kunden. 
I det enklaste fallet i figuren står 
producent och slutkund i direkt kontakt  
med varandra. Persson & Virum (1998)  
samt Bowersox & Closs (1996) diskuterar 
skillnaderna mellan den direkta  
strukturen och den struktur som innefattar 
mellanhänder, Echelonstrukturen. 
 
 
        

Centrallager 

Regionlager 

Detaljist 

Slutkund 

Figur 1. Exempel på distributionskanaler 
av olika längd 

Fabrik 

      
 
 
3.1.1 Echelonstruktur 
I en Echelonstruktur lagerhålls produkten på en eller flera nivåer mellan 
producent och kund. Dessa extra lagringsplatser eller mellanhänder förväntas 
bidra med extra mervärde och ska betraktas som ett led i det övergripande 
strategiska arbetet vars övergripande syfte är att generera så höga svarta siffror 
som möjligt på den nedersta raden i årsbokslutet. Enligt Abrahamsson (1992) 
kan följande mellanhänder ställas i relation till olika fördelar. 
 

• Centrallager – För företag med stor produktportfölj utgör centrallagret en 
samordningsfunktion för produkter som tillverkas i separata 
produktionsenheter. Det leder till reducerade transportkostnader om 
köpbeteendet hos kunderna är sådant att de beställer flera produkter från 
respektive produktionsenhet vid varje köptillfälle. 

 
• Regionlager – Om närheten till marknaden är av vikt används ofta 

regionala lagringsplatser. Fördelen är att produkten snabbare kan nå 
slutkund, samt att det kan ha en gynnsam effekt på transportkostnaden. 

 
• Detaljister – Det företag som tillverkar en produkt som kan ta plats i ett 

större sammanhang kan gynnas av att utnyttja sig av detaljister, eftersom 
detaljistens sortiment attraherar kunder. 
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3.1.2 Direkt system 
Direkta system är designade för att kunna distribuera en produkt direkt från 
producenten till kunden utan några mellanhänder. Bowersox & Closs (1996) 
menar att direkta system därmed inte har samma potential att konsolidera 
produkter såsom en Echelonstruktur. Om ett direkt system är ekonomiskt 
försvarbart så brukar det dock eftersträvas eftersom det möjliggör reducering av 
lager och produkthantering hos mellanhänder. Direktkontakt mellan säljare och 
köpare innehar en fördel i termer av informationsflöde. En strategi som bygger 
på att tillfredsställa kundernas behov och efterfrågan är beroende av 
kommunikationskanaler som ger nödvändig information om kundernas krav 
och önskemål. Enligt Abrahamsson (1992) är långa kanaler också betingade 
med risken att informationen inte når fram genom kanalen eller att den kommer 
fram i förvrängt tillstånd.  
 
Orderkvantiteten är en viktig faktor att betrakta när direktdistribution ska 
betänkas. McKinnon (1989) hävdar att de flesta företag är begränsade i vilken 
utsträckning som direktdistribution kan komma i fråga beroende på deras 
geografiska belägenhet. Han fortsätter med att konstatera att en stor 
genomsnittlig orderkvantitet kan väga upp för de geografiska nackdelarna. Han 
stöder Abrahamssons (1992) resonemang om att en direkt kanal har många 
fördelar och pekar också på det faktum att en direkt kanal innebär ökad kontroll 
när det gäller kundservice och uppföljning. 
 
Den begränsande faktorn med avseende på orderkvantiteter kan hänföras till 
antagandet att små orderkvantiteter är dyrare att transportera jämfört med stora. 
Detta antagande stöds av Bowersox & Closs (1996) som menar att potentialen 
med direkta system begränsas av höga transportkostnader. Med nyttjandet av 
lager kan antalet transporter reduceras eftersom köparen då kan lägga en stor 
order till detta lager istället för att lägga separata orders till varje leverantör. 
Sussams (1993) menar dock att om fullastade lastbilar går direkt till kund så 
torde kostnaderna för att transportera en full last direkt, vara lika stora som att 
transportera en full last till ett lager. Dock pekar han på vissa skillnader såsom 
att en direktleverans är svårare att planera då kunden kan kräva transport vid en 
olämplig tidpunkt. Det senare antagandet är dock till stor del kopplat till vilket 
lager som finns på produktionsenheten, samt till den geografiska skillnaden 
mellan producent och kund och den infrastruktur som finns där emellan.  
 
 
3.1.3 Mellanlager 
Ett mellanlager fungerar som ett centrallagers förlängda arm. Dess syfte är att 
ligga nära marknaden genom sin lokalisering, samt att vara en buffert för 
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störningar i produktion och distribution, svängningar i efterfrågan och 
samtidigt sänka den totala transportkostnaden. Det finns dock en del 
särkostnader förknippade med mellanlager. Dessa är exempelvis: 
 

• Investeringar i lagrings- och hanteringsutrustning 
• Löpande hanterings- och administrationskostnader 
• Ökad kapitalbindning 

 
Dessa kostnader ska ställas i relation till att inte nyttja ett mellanlager, vilket i 
allmänhet betyder ökade transport- och transaktionskostnader. Enligt Storhagen 
(1987) är det viktigt att också analysera kostnader och intäkter för 
leveransservice. Ett mellanlager innebär att produkten lagras närmare kunden 
vilket kan ge positiva effekter för lagertillgänglighet och leveranstider. Ett 
mellanlager kan därför innebära betydande konkurrensfördelar. 
 
 
3.1.4 Leveransservice 
Leveransservice kan definieras på flera olika sätt och det är viktigt att tydligt 
redogöra för vilka delar som egentligen ingår i begreppet. Enligt Storhagen 
(1987) finns det fyra delar som tillsammans utgör en totaldefinition för 
begreppet. 
 

• Lagertillgänglighet  – Sannolikheten att produkten finns i lager 
• Leveranstid    – Tiden som utlovas mellan order och leverans 
• Leveranspålitlighet  – Tillförlitligheten i leveranstiden 
• Leveranssäkerhet   – Leverans av varan i rätt kvantitet 

 
Det är viktigt att veta att dessa olika delars funktionalitet tillsammans utgör ett 
företags leveransservicegrad. För vissa kunder kanske vissa delar är viktigare 
än andra. Därför är det viktigt att kunna besvara vilka kundernas preferenser är. 
Service kostar pengar och det är ytterst kostsamt att ligga i topp inom samtliga 
delar. Därmed är det kundernas preferenser som bör styra hur mixen ska 
utformas.  
 
God service ökar försäljningen men ökar i regel också kostnaderna. Detta är 
leveransservicens stora dilemma. Det är ingen tvekan om att leveransservicen 
är viktig. För kunden är leveransservicen kanske den mest intressanta 
funktionen hos det levererande företaget och är därför också ett viktigt 
bedömningskriterium när det gäller att välja leverantör. Men hur mycket får 
leveransservicen kosta och hur finner man rätt balans mellan ökade 
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servicekostnader och ökade försäljningsintäkter? Eftersom det här är ett 
svårbedömt område är det heller ingen fråga som det finns något givet svar på.  
Storhagen (1987) visar på att det ändå finns en rad mer eller mindre förfinade 
hjälpmedel för att göra en så korrekt bedömning som möjligt. En av dessa 
modeller innebär att följande frågor studeras närmare. 
 

1. Vad erbjuder konkurrenterna 
Den leveransservice som konkurrenterna lämnar kan vara en första 
fingervisning om i vilken utsträckning det egna företaget i något 
avseende lämnar för hög eller för låg leveransservice. 

 
2. Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen 

Från kundens sida är det bekvämt att sätta höga leveransservicekrav. Det 
ökar säkerhetsmarginalerna och kan ge positiva effekter i form av till 
exempel lägre kapitalbindning i lagren. Men vad kunden begär och vad 
den verkligen behöver är inte alltid samma sak. Det är kanske möjligt att 
sänka servicen för något leveransserviceelement utan att kunden i 
praktiken märker någon skillnad. Det är därmed viktigt att göra en 
noggrann analys av vad kunden egentligen behöver. Genom sänkta 
kostnader kan man på det sättet vinna konkurrensfördelar genom att man 
skapar möjligheter till att erbjuda kunden ett lägre pris. 

 
3. I vilken grad ökar försäljningen i takt med ökad service 

Sambandet mellan servicegrad och försäljning måste fastställas. Ökad 
leveransservice ger ökad försäljning, men bara till en viss gräns. Det 
finns en brytpunkt där kostnaden för leveransservice överstiger intäkten. 
Var den gränsen går måste identifieras och de olika 
leveransserviceåtgärdernas effekt på försäljningen måste undersökas. 

 
4. Vad kostar olika leveransserviceåtgärder 

Information om de kostnadsmässiga effekterna för ändrade nivåer av 
servicegrad måste tas fram för samtliga element. Det kan dessutom vara 
intressant att jämföra vad den främsta konkurrentens servicenivå skulle 
kosta. 
 

 
3.2 Kundernas olika karakteristika 
Det är väldigt sällsynt att samtliga kunder har liknande karakteristika med 
avseende på exempelvis storlek, köpbeteende och preferenser. Därmed är det 
viktigt att ta fram strategiska riktlinjer för hur man ska bemöta sin kunder. 
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3.2.1 Klassificering av kunder 
Att dela in kunder i olika klasser kan många gånger vara effektivt, eftersom det 
möjliggör en mer differentierad styrning av de olika kunderna. Innan denna 
klassificering görs måste målet med och basen för klassificeringen fastställas. 
Nuläget måste naturligtvis vara känt innan klassificeringen kan börja. Därefter 
ska alternativa modeller till den som används för tillfället tas fram och 
utvärderas med avseende på den totala lönsamheten. 
 
 
3.2.2 ABC-klassificering 
Ett vanligt begrepp vid styrning av kunder är att göra en så kallad ABC-
klassificering som innebär att dela in kunderna i tre grupper, en liten A-grupp 
med de viktigaste kunderna, en något större B-grupp samt en stor C-grupp med 
de minst viktiga kunderna. Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) identifierar 
sex steg i en ABC-klassificering. 
 

1. Välj klassificeringskriterium, det vill säga vilket volymvärde som ska  
användas för kunderna och beräkna volymvärdet för respektive kund. 

 
2. Rangordna kunderna efter fallande volymvärde 

 
3. Beräkna kundernas procentuella andel av volymvärdet 

 
4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet 

 
5. Beräkna varje kunds procentuella andel av totala antalet kunder 

 
6. Beräkna kundernas ackumulerade procentuella andel 

 
7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna 

 
 
3.2.3 Differentierad kundstyrning 
Det enklaste angreppssättet är att alla kunder behandlas lika. Det minimerar 
resursåtgången i tid och kompetens och är ett vanligt synsätt hos de 
traditionella produktorienterade företagen. Idag är fler företag 
marknadsorienterade det blir allt vanligare med segmenterade kundgrupper. 
Innan segmenteringen måste målet med styrningen fastställas. Om målet är att 
bemöta samtliga kunder på det sätt som identifierats som mest effektivt kan den 
påföljande hanteringen bli omfattande såväl tids- som kostnadsmässigt. 
Segmenteringen görs oftast enligt en grövre modell där olika kunder grupperas 
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med avseende på deras specifika karakteristika. Anledningen till att den 
metoden är vanligast är att den tar relativt lite resurser i anspråk och den totala 
ökningen av kundnyttan är hög i förhållande till de resurser som lagts ned. 
Vanligen finns det en övergripande aspekt som styr segmenteringen, nämligen 
kundens storlek. Kundstorlek kan ofta också vara den enda segmenteringen 
som görs, där då de kunder som står för en stor ordervolym erbjuds den bästa 
servicen. Risken med detta är dock att de mindre kunderna, med potential att 
kunna bli en stor kund, aldrig kommer att vara mer än just en liten kund. 
Normalt sett är dock det bara det första steget i segmenteringsprocessen. 
Därefter identifieras de kundkarakteristika som är betingade med varje kund 
och de strategier som anses mest lämpliga för respektive kund eller 
kundkategori antas.  
 
 
3.3 Global logistisk strategi 
Den strategi som ett globalt företag ska anta för den logistiska funktionen beror 
givetvis på vilka övergripande strategier som företaget lever efter. Lambert & 
Stock (1998) påpekar dock att det finns några generella riktlinjer som globala 
företag bör anpassa sig efter. 
 

1. Bygg gradvis och metodiskt upp en internationell distributionsstrategi för 
produkterna. Det är lämpligt att börja med att distribuera till varje land 
med hjälp av agenter och distributörer. När volymen ökar är det lämpligt 
att bygga ett centralt placerat lager som kan förse kundbehoven i flera 
olika länder. Det lagret fylls på med stora volymer åt gången, varpå 
produkterna levereras till kunderna på regelbunden basis. Kundernas  
servicebehov ska bevakas noggrant för att hitta det minst kostsamma 
sättet att distribuera produkten.  

 
2. Placera lagret i ett land i världen till och från vilket distributionen enklast 

kan ske med avseende på tullregler, transporter och företagande. 
 

Det är generellt sett bättre att ha för få fabriker och lager än för många, 
eftersom reduktion av de fasta kostnaderna är en nyckel till lönsamhet. 
Konsolidering av produkterna ska ske om det är möjligt. 
 

3. Var noga med att inte erbjuda kunderna en för hög servicenivå. Det är 
vanligt att företag lägger ut för mycket pengar på transporter beroende på 
att de inte har identifierat kundernas verkliga servicebehov. 
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4. Pengar som är avsatta för investeringar ska i första hand bygga upp ett 
bra data- och kommunikationssystem. Ett ändamålsenligt utformat 
kommunikationssystem eliminerar en stor del av behovet av 
säkerhetslager och nästan allt behov av att skicka försändelser med 
expressgods. Ett vanligt misstag är att kommunikationssystemet bara 
innefattar de större regionerna. Därigenom kommer de mindre 
marknaderna att kvävas och de kommer alltid att få bära höga kostnader. 
 

5. Centralisering är i regel en bra strategi, eftersom det ger mer kontroll 
över lager och transporter, samtidigt som det minskar komplexiteten hos 
datasystemet. 
 

 
3.3.1 Organisation 
Utvecklandet av logistiska strategier för ett globalt närvarande företag påverkas 
givetvis av företagets produktstruktur, antal produktionsenheter, 
produktionsenheternas lokalisering samt andra faktorer som påverkar 
distributionen. De logistiska strategier som utformas ska stödja den 
övergripande strategin som företaget anammat. Samtidigt ska den organisation 
som byggs upp stödja de strategier som utformats för det logistiska arbetet. 
Enligt Harrington (1998) kan man i de flesta fall utgå ifrån att de företag som 
distribuerar sina varor internationellt bör strukturera sin organisation på ett sånt 
sätt att planering och kontroll sköts centralt, samtidigt som den operativa delen 
är decentraliserad. 
 
 
3.3.2 Kompletta orders och leveransnoggrannhet 
Lambert och Stock (1999) hävdar att för ett företag som arbetar med sin 
logistik på internationell nivå är det ännu viktigare att de orders som skickas är 
kompletta än för det företag som endast arbetar på nationell nivå. Det beror på 
att kostnaden för returer och expressorders är väsentligt högre. Detsamma 
gäller leveransnoggrannhet. Internationella transporter kostar mycket och det 
gäller att ha så hög noggrannhet som möjligt och göra rätt från början. När en 
leverans väl är skickad är dess framkomst av stor betydelse och kunden 
förutsätter att leveransen är korrekt. Kundens nöjdhet hänger på det och därmed 
också företagets långsiktiga lönsamhet. Följande citat handlar om hur det 
producerande företaget ser på returer och är hämtat ur Bender et al (1985). 
 
”Detta servicekrav är något som ses som en självklarhet vid nationella 
transporter då ledtiderna är korta och behovet av extra hantering är minimalt. 
Vid internationella transporter måste det dock tas noggrant i beaktande. Med 
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ökat avstånd följer ökad transportkostnad, oftast ökad hantering samt ökad 
paketeringskostnad beroende på vilka restriktioner den specifika produkten är 
betingad med.” 
 
 
3.4  Orderhantering 
Ett totalt distributionssystem innefattar även administrativa delar som 
exempelvis orderhantering. I en order som läggs finns en stor mängd 
information. Primärt används informationen i den löpande processen, men den 
bör också lagras för att kunna stödja marknadsavdelningens kundarbete. Ett 
orderhanteringssystem kan byggas upp på olika sätt inom organisationen, 
beroende på vilka mål som företaget har med det. Processen initieras när 
kunden lägger en order, därefter ska en stor mängd information hanteras innan 
kunden erhåller sin produkt. 
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produktionen tillsammans med lagersaldot. Orderhanteringssystemet skickar 
sedan ordern vidare till ekonomiavdelningen för utskrift av faktura  
 
 
3.4.1 System för tidseffektivitet 
Ett orderhanteringssystem har för avsikt att reducera den tid som 
orderhanteringsarbetet skulle kräva om arbetet skulle ske manuellt. Genom att 
ett väl fungerande system upprättas möjliggör det direkt informationsöverföring 
till rätt person i rätt tid när information tillförs systemet. Det reducerar inte bara 
hanteringstiden, även kontakten mellan människor elimineras vilket innebär en 
högre tidseffektivitet.  
 
 
3.4.2 Reduktion av mänsklig inblandning 
Det faktum att ett orderhanteringssystem minskar den mänskliga inblandningen 
har inte bara fördelen att tiden som upptas när information ska överföras mellan 
människor reduceras. Lambert & Stock (1999) påvisar fördelen med att ett väl 
fungerande orderhanteringssystem också innebär att orderhanteringen inte står 
och faller med enstaka personer. Ett företag vars orderhantering är manuell 
riskerar att åsamkas stora förluster vid dessa personers frånvaro.  
 
Reduktion av mänsklig inblandning reducerar också risken för fel eller 
missuppfattningar, vilket oftast kan beskyllas den mänskliga faktorn. En order 
som korrekt lagts in i systemet finns där i exakthet som en referens för 
eventuell kontroll. 
 
 
3.4.3 Implementering av affärssystem 
Det är ytterst vanligt att företag misslyckas med implementeringen av ett 
affärssystem. Ofta beror det på att de inte har avsatt tillräckliga resurser för att 
kartlägga nyttan och därmed också den önskade utformningen av 
affärssystemet. Förarbetet är en otroligt viktig punkt. Det är här som grunden 
ska läggas för att nyttan med systemet ska bli optimal. Givetvis är det inte bara 
orderhanteringen som ska betänkas när systemet ska implementeras. Företaget 
måste se till helheten och definiera systemet utifrån de övergripande strategier 
som fastställts och sedan brutits ner på lägre nivåer. Nyckeln till att lyckas med 
införandet av ett affärssystem är att förstå att det är just ett system och inte en 
detalj som ska nyttjas till enstaka uppgifter. 
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3.5 Logistikkostnader 
Begreppet logistik omfattar en mängd olika aktiviteter. Enligt Pewe, Berglind 
& Paulsson (1993) innebär detta bland annat transport, lagring, 
materialhantering, behandling av orders, inköp och materialförsörjning. I 
samband med dessa aktiviteter uppstår det kostnader som med en gemensam 
benämning kan kallas för logistikkostnader. 
 
Genom att ta fram data för logistikkostnaderna för företag som är verksamma i 
olika branscher och regioner kan jämförelseanalyser utföras och därmed 
tydliggöra skillnaderna. När man kartlagt orsakerna till dessa skillnader kan 
arbetet mot förändringar inledas. 
 
Logistikkostnaderna kan delas in i tre delar för att enklare kunna identifiera de 
olika kostnaderna, 
 

• Lagerkostnader 
• Transportkostnader 
• Administrativa kostnader 
 

Förutom ovan nämnda kostnader uppkommer även kostnader för hantering och 
interntransporter i såväl terminaler, lager som i själva tillverkningen. Dessa 
kostnadstyper brukar räknas in på olika poster för olika företag, vilket medför 
att de kan inkluderas i de ovan nämnda kostnadstyperna. 
 
Nedan följer en närmare beskrivning av logistikkostnaderna. 
 
 
3.5.1 Lagerkostnader 
I samband med lagring av produkter uppstår alltid ett flertal olika 
kostnadstyper. Lagringskostnaderna kan delas in i lagerhållningskostnader och 
lagerföringskostnader (se figur 3). 
Lagerhållningskostnaderna består av: 

• Lagerbyggnad – Kan utgöras av hyreskostnader, el- och värmekostnader. 
• Lagerutrustning – Hantering av material, sker både vid in- och 

utleverans. Detta bidrar till kostnader för hanteringsutrustning till 
exempel truckar, lyftanordningar och hyllor. 

• Lagerpersonal – Lön och sociala avgifter för de anställda 
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Lagerföringskostnaderna består av: 
 

• Kapitalbindning – Kapital binds i lagret och medför en kostnad. 
Företagets internränta kan utnyttjas för att beräkna kapitalkostnaden för 
medellagret. 

• S-kostnader – Består av kostnader som uppkommer på grund av skada, 
stöld eller spill. 

• Värdeminskning – Produkter på lager minskar med tiden i värde. 
Värdeminskningen kan vara av stor betydelse för t ex. livsmedel och 
produkter med hög förändringstakt såsom elektroniska komponenter. 

 

Lagringskostnader 

Lagerhållningskostnader Lagerföringskostnader 

Lager- Lager- 
utrustning 

Lager- Kapital-
Bindning 

S- Värde- 
minskning personal kostnader byggnader

Figur 3. Uppdelning av lagerkostnader 

 
 
 
Lagerhållningskostnaderna kan i indelningen ses som mer statiska. Dessa ökar 
endast stegvis då lagernivån stiger och behov av till exempel nya byggnader 
och mer personal uppstår (så kallade halvfasta kostnader). 
Lagerföringskostnaderna ökar däremot som en direkt konsekvens av ökat lager. 
Detta gäller framförallt kapitalbindningen. 
 
Enligt Pewe, Berglind & Paulsson (1993) brukar kapitalbindning, lokalkostnad, 
personal- och hanteringskostnad anses som de största kostnadsposterna. 
Ytterligare omkostnader som kan tänkas belasta lagret är till exempel 
försäkringar och kostnader för avyttring av produkter som ej längre finns i 
sortimentet. 
 
Att använda sig av lagerränta är ett sätt att bedöma hur stora 
lagringskostnaderna i ett företag är. Lagerräntan är en faktor som anger hur stor 
del av anskaffningskostnaderna som består av lagerkostnader. Lagerräntan 
varierar mellan företag och beslutssituationer men enligt Persson & Virum 
(1998) bör den ligga mellan 15-30 procent. 
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3.5.2 Transportkostnader 
Transportkostnaderna för ett företag innefattar såväl köpta godstransporter som 
transporter med egna fordon. Den sistnämnda avser transporter i alla led i 
förädlingskedjan från råvarukällor mellan de olika produktionsstegen, till 
konsument och till återvinning och deponi. 
 
Vid distribution innefattar transportkostnader två större moment, dels 
transporten från tillverkning till lager och dels transport från lager till kund. 
Kostnader som kan räknas in i transportkostnaderna är även, enligt Ågren 
(1983), kostnader för transportförpackning och transportskador. Det är inte bara 
transportsättet som påverkar kostnaden för transporterna, en viktig roll utgör 
också antalet lagerpunkter (se figur 4). 
 

Antal lagerpunkterFigur 4. Totalkostnad för distribution 

Kostnad för utebliven 
försäljning

Transportkostnad 

Lagerhållningskostnad 

Lagerföringskostnad 

Totalkostnad

Kostnad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En förändring i antalet lagerpunkter påverkar företagets kostnader för 
transporter. Figur 4 beskriver det principiella sambandet mellan olika kostnader 
och antalet lagerpunkter. Vid förändringar i antalet lagerpunkter förändras de 
ingående delarna olika. Kostnaden för transport från lager till kund ökar med 
minskat antal lagerpunkter. Anledningen till detta är att det geografiska 
avståndet till kunderna blir större eftersom detta bidrar till längre 
transportsträckor. 
 
I motsats till ovanstående resonemang minskar transportkostnaderna från fabrik 
till lagerpunkten när antalet lagerpunkter minskar. Orsaken till detta är att 
påfyllningen av lager sker med mindre frekvens och således med allt större 
volymer, vilket är fördelaktigt ur transportekonomisk synvinkel. Kostnaden för 
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transport anses, enligt Schary & Skjott-Larsen (2001) dock vara den som är 
övervägande och bidrar därmed till att den sammanlagda transportkostnaden 
ökar med minskat antal lagerpunkter. 
 
Kostnaderna för transporterna beror givetvis också på vilket transportsätt man 
väljer att använda. De olika transportslagen är väg-, sjö-, järnvägs- och 
flygtransporter. Vilket transportsätt som används beror på en rad faktorer: 
 

• Varans värde i förhållande till vikt och volym. 
• Hur känslig varan är mot stötar och slag, temperaturvariationer, 

luftfuktighet med mera. 
• Kundens krav och önskemål på leveranstid. 
• Hur stora kvantiteter av varan som skall transporteras. 
 

Generellt sett kan varor med högt förädlingsvärde bära högre 
transportkostnader utan att slutpriset blir för högt. Detta innebär att dessa varor 
oftare transporteras med dyrare transportsätt till exempel flyg eller lastbil. 
Varor med lågt förädlingsvärde är däremot väldigt känsliga för höga 
transportkostnader då denna kostnad utgör en stor del av försäljningspriset. 
Lågförädlade varor transporteras alltså ofta med billiga transportmedel till 
exempel båt och tåg. I vissa fall är det viktigare med ett mer flexibelt och 
högkvalitativt transportsätt, till exempel vid transport av varor med stort 
bristvärde. Detta gäller till exempel vid transport av reservdelar och färskvaror. 
 
 
3.5.3 Kritik mot totalkostnadsmodellen 
I kapitlet ovan visas i Figur 4 hur totalkostnaden beror av antalet lagerpunkter. 
Enligt en kvalitativ fallstudie av Abrahamsson & Berge (1995) har det visat sig 
att två av kurvorna (kostnad för utebliven försäljning och transportkostnader) i 
Figur 5 har fått ett annat utseende. Dessa förändringar leder till att 
totalkostnadskurvan också får ett nytt utseende. 
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Antal lagerpunkter 

Lagerföringskostnad 

Lagerhållningskostnad 

Transportkostnad 

Kostnad för utebliven 
försäljning 

Totalkostnad

Kostnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Det nya utseendet på totalkostnadsmodellen. De streckade linjerna visar det 
gamla utseendet på kurvorna och de feta linjerna visar det nya utseendet.  
 
I den ursprungliga modellen antas kostnaderna för utebliven försäljning öka 
med minskat antal lagerpunkter. Ökningen beror bland annat på längre ledtider. 
Fallstudien visade emellertid att både minskade ledtider och ökad 
leveransservice erhölls vid minskat antal lagerpunkter. Empirin visar också att 
sambandet mellan antalet lagerpunkter och transportkostnaderna är mer 
komplext än vad den traditionella totalkostnadsmodellen visar. Minskat antal 
lagerpunkter ger inte alls lika kraftiga ökningar i transportkostnader som den 
traditionella modellen gör gällande. Den nya fallstudien visar att sambanden är 
mer komplicerade vilket innebär att fler variabler måste undersökas vid en 
analys av de totala distributionskostnaderna. 
 
 
3.5.4 Administrativa kostnader 
Förutom de kostnader som har beskrivits under 3.5.1 Lagerkostnader och 3.5.2 
Transportkostnader kan även administrativa kostnader kopplas till logistiken. 
Exempel på aktiviteter som medför administrativa logistikkostnader är: 
 

• Ordermottagning 
• Framtagning av prognoser 
• Produktionsplanering 
• Utnyttjande av ERP-system (Enterprise Resource Planning) t ex. Movex 
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• Inköp 
• Service gentemot kund 
 

Vilka administrativa kostnader som räknas till logistikkostnaderna skiljer sig åt 
mellan företag. Kostnadernas storlek kan dessutom vara svårt att identifiera 
eftersom det är en bedömningsfråga hur mycket som ska tillfalla 
logistikområdet. Dessutom skiljer sig även företagens administrativa struktur åt 
vilket ytterligare medför skillnader och försvårar jämförelser. 

 
 
3.5.5 Beräkning av logistikkostnad 
Aronsson (2000) har skapat en beräkningsmodell för bedömning av ett företags 
totala logistikkostnader. Den totala logistikmodellen kan enligt modellen 
skrivas som: 
 
TLK = TK + EK + LFK + LHK + AK 
 
TLK -   Total logistikkostnad 
TK -   Transportkostnad 
EK -   Emballagekostnad 
LFK -   Lagerföringskostnad 
LHK -   Lagerhållningskostnad 
AK -   Administrativ kostnad  
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4 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel ger en beskrivning om företaget i allmänhet. 
 
Q-Med AB grundades 1987 av Bengt Ågerup i syfte att kommersialisera den 
forskning som han utfört kring hyaluronsyra. Denna syra är ett naturligt socker 
som finns i kroppens samtliga organ. Den är en av kroppens viktigaste 
byggstenar och fyller många olika funktioner, från att skydda kvinnans ägg till 
att fungera som smörjmedel i leder och muskler. 
 
Teknologin kallas för NASHA och betyder Non-Animal Stabilized Acid (icke-
animalisk stabiliserad hyaluronsyra). Denna teknologi innebär i princip att all 
råvara som används i Q-Med AB:s produkter är framställda på syntetisk väg. 
 
I slutet av 1996 godkändes den första produkten, RESTYLANE för utfyllnad 
av rynkor och läppar, för försäljning i Europa och sedan dess har företaget 
expanderat och produkttfloran innehåller idag 13 olika produkter. Q-Med AB 
består idag av två affärsområden. Det största är Estetik där man bland annat kan 
hitta produkter som tar bort rynkor i ansiktet, fyller ut läpparna samt tar fram 
konturer kring läppar.  
 
Det andra affärsområdet är Hospital där man hittar tre olika produkter, Deflux, 
Zuidex samt Durolane. Deflux är en produkt som fungerar som en 
ventilfunktion för barn, denna ventil finns på 99 % av alla barn och motverkar 
urinen att rinna tillbaka från urinblåsan tillbaka till njuren vilket kan leda till 
obotliga njurskador. Deflux används för de barn som saknar denna ventil. 
Zuidex är en produkt som används på kvinnor som drabbats av inkontinens, 
Durolane fungerar som smärtlindning samt ger ökad rörlighet i leder, främst 
knän. Dessa produkter samt ca 300 olika artiklar av sales-promotion material 
ger Q-Med AB:s totala produktflora. 
 
Sedan försäljningsstarten 1996 har Q-Med AB vuxit kraftigt. Idag har företaget 
370 medarbetare och försäljning i ca 70 länder. Omsättningen har stigit kraftigt 
under åren och hamnade år 2002 på 517 miljoner kronor, man har dessutom 
kunnat visa på lönsamhet under var och ett av dessa år. Q-Med AB finns idag 
noterat på OM-börsens Attract 40 lista.  
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 Q-Med AB:s affärside är: 
”Q-Med develops, manufactures, markets and sells high quality implants besed 
on the company´s own NASHA technology for esthetic and medical use by 
qualified users. 
Q-Med will consistently meet or exceed our customers´ and stakeholders´ 
expectations and needs through continual quality improvement and ongoing 
training.” 
 
Q-Med AB:s ambitioner är höga och framtiden ser uppenbarligen ljus ut för 
företaget då man är i ett skede där nya produkter utvecklas inom områden som 
är relativt explorativa. 
 
Företagets produkter når en större del av världen men den största andelen av 
försäljningen sker i Europa med en andel på 56% av den totala omsättningen. I 
de länder som de fem dotterbolagen verkar är andelen 43% fördelat på 8 693 
kunder. 
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5 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel avser att svara på den första forskningfrågan, ”Hur ser 
distributions- och orderhanteringsrutinerna ut för Q-Med AB till kunderna i 
dotterbolagsländerna i Europa?” 
 
 
5.1 Inledning 
Q-Med AB befinner sig i en bransch där priset inte är den avgörande 
konkurrensfördelen. Detta beror på att det är en relativt ny bransch där 
aktörerna är få och kundstocken som mestadels består av kliniker har andra 
preferenser än att betala ett lågt pris för sprutorna1. Detta medföljer att 
företagen måste söka andra nischer för att vinna kundernas gunst. För Q-Med 
AB handlar det bland annat om en strävan efter att kunna hålla en hög 
leveransservice. Företagets praxis är att en kund skall erhålla varan senast ett 
dygn efter det att beställning skett oavsett var man än befinner sig vilket ställer 
höga krav på distributionssystemet och får då till följd att 
distributionskostnaderna blir höga. Denna leveransservice uppfylls idag till 
cirka 85-90 procent. För att kunna uppfylla denna höga grad av leveransservice 
har Q-Med AB idag fem dotterbolag i Europa som delvis fungerar som 
säljbolag men även som mellanlager för företagets produkter. Dock skall 
tilläggas att dotterbolagen huvudsyfte var från början att de skulle underlätta 
vid försäljning till kunderna vid dessa marknader Dessa lägger en order till 
huvudkontoret i Uppsala när lagernivån visar att det är dags för beställning och 
ser sedan till att försörja kunderna med de varor som efterfrågas.  
 
Företagets produkter är förhållandevis små och lätta samtidigt som 
förpackningen som produkten ligger i väger lika mycket som produkten, samt 
mer än fördubblar volymen. Det innebär att volymvikten blir den beroende 
faktorn när de olika transportörerna sätter ett pris på försändelserna. För sales-
promotion-materialet är det motsatt förhållande, det väger mycket i förhållande 
till sin volym (hädanefter benämns sales-promotion material som sp-material).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Anders Blom, Business Controller, Q-Med AB, Uppsala 
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5.2 Distributionsrutiner 
 
Uppsala 
Huvudkontoret i Uppsala fungerar idag som ett centrallager för alla produkter 
som skall skickas till kund. Här ligger också den enda produktionsenheten och 
fungerar även som centrallager. Tre stycken heltidstjänster, varav en som 
försörjer de fem nämnda länderna, sysslar enbart med plockning av orders 
vilket innebär cirka 20 färdiga orders om dagen. När en order är registrerad 
skrivs plocklistor ut på lagret och när en order är färdigplockad kontrolleras 
detta av en annan person för att säkerställa leveranssäkerheten. Att endast hinna 
med att plocka 20 orders om dagen kan tyckas vara en låg siffra men då ska 
man ha i åtanke att dessa orders kan innehålla flera hundra sprutor  i en mängd 
olika varianter samt flera olika artiklar av sp-material  
 
Under den undersökta perioden skickades 1 462 försändelser till de fem 
dotterbolagen varav 1 231 försändelser var genererade av orders. DHL 
transporterade 95 procent av dessa och SAS stod för de resterande fem 
procenten (se figur 6). 
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SAS 5% 

DHL 95% 

Figur 6. Visar den procentuella fördelningen mellan transportörerna från 
moderbolaget och dotterbolagen 

arför DHL anlitas till en så stor del av försändelserna är att de visade sig vara 
illigast då en upphandling gjordes i början av 2003. De orders som skickas 
ed DHL skall vara färdigplockade till klockan 15.30 då hämtning sker. Dessa 

rders skeppas sedan vidare med hjälp av DHL:s transportmedel och 
mlastningscentraler vidare ut till dotterbolagen.  

rsaken till att man anlitar SAS då och då istället för att endast använda sig av 
HL är att när Q-Med AB skall skicka stora sändningar med sp-material till 
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dotterbolagen så är det mer prisvärt att skicka med SAS. Man behöver 
dessutom inte hålla samma höga leveransservice på dessa produkter då dess 
enda syfte är att hjälpa till vid marknadsföring av Q-Med AB:s produkter. 
Tabell 1 visar på de totala kostnader för distribution från moderbolaget till 
dotterbolagen för den berörda tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotterbolag DHL SAS Totalt Försändelser 
England 560 521 130 124 690 645 285 
Spanien 278 371 0 278 371 188 
Italien 176 700 102 687 279 387 124 

Frankrike 608 882 37 134 646 016 290 
Tyskland 612 941 210 784 823 725 344 

Totalt 2 237 415 480 729 2 718 144 1 231 

 
 
 Tabell 1. Transportkostnad från moderbolaget till dotterbolagen angivet i kronor inklusive moms.      
Sista kolumnen visar hur många orders varje dotterbolag beställt från moderbolaget under perioden 

 
Detta ger en kostnad per försändelse på 1 946 kronor för DHL samt 5 935 
kronor för SAS. 
 
England 
Dotterbolaget har sitt kontor i ett kontorshotell i Reigate, en förstad till London. 
Deras kundstock består av 984 aktiva kunder. En aktiv kund definieras som en 
kund som gjort minst en beställning under den undersökta perioden. Samtliga 
dessa kunder kan garanteras ett dygns leveranstid genom att dotterbolaget 
använder sig av Royal Mail samt en kurirfirma som transportörer (se figur 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 St

Figur 7. Visar den 
dotterbolaget till de

Royal Mail häm
och levererar m
erhåller produkt

 
 

orb
procentuella fördelningen mellan transportörerna från det engelska 
ss kunder. 

 Royal Mail 69% 

Kurir 31% 

tar de färdigplockade beställningarna klockan 17.00 varje dag 
ed hjälp av en så kallad specialleverans till kunderna som 
en senast klockan 12.00 nästkommande dag. Den totala 
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transportkostnaden uppgår till £20 0002 vilket motsvarar 271 8913 kronor 
fördelat på 6 508 försändelser, vilket ger en genomsnittlig försändelsekostnad 
på 42 kronor. På grund av platsbrist så kan endast 6 000 sprutor lagras åt 
gången. Detta medföljer att dotterbolaget måste beställa mindre kvantiteter åt 
gången men med en hög frekvens. I det engelska dotterbolagets kundstock 
finns fem stora kunder som beställer nästan hälften av den totala sålda 
kvantiteten som under den undersökta perioden uppgick till 63 757 stycken 
sprutor 
 
Spanien 
Dotterbolaget har sitt kontor i Madrid och kundstocken uppgår till 586 aktiva 
kunder. Orsaken till den förhållandevis lilla kundstocken är att dotterbolaget 
etablerade sig under sommaren 2002 och har därigenom inte haft tid att bygga 
upp sin kundstock till de övriga dotterbolagens nivå. Två företag används för 
distributionen, ett postföretag och en kurirfirma, figur 8 visar denna fördelning. 
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igur 8. Visar på den procentuella fördelningen mellan transportörerna från det spanska 
otterbolaget till dess kunder. 

et ena företaget distribuerar i Madrid och dess närområde. Det andra arbetar 
ver hela Spanien. Bägge företagen kan garantera en leveranstid på ett dygn 
örutom till Kanarieöarna. Den totala transportkostnaden uppgår till 20 913 
uro4 för den berörda perioden vilket motsvarar 192 036 kronor5 fördelat på 1 
90 försändelser, detta ger en försändelsekostnad på 114 kronor.  

ör att få de spanska klinikerna att sälja Q-Med AB:s produkter krävs en 
xtremt nära kontakt mellan dotterbolaget och dess kunder, de bryr sig 
ämligen inte speciellt mycket om vilka produkter de rekommenderar till sina 
                                               
Deborah Mechaneck, VD, Q-Med (UK) Ltd, London 
http://www.finansportalen.se/valutavaxlare.htm 
Arantxa Jimenez, Q-Med Spain S.L., Madrid 
http://www.finansportalen.se/valutavaxlare.htm 
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patienter utan det handlar istället mer om vad de får i gengäld av sina 
leverantörer. Att erbjuda en hög grad av kundservice är därför oerhört viktigt 
för det spanska dotterbolaget för att kunna expandera på denna relativt nya och 
outforskade marknad som endast efterfrågade 13 294 stycken sprutor under den 
undersökta perioden. Även här är det väldigt små lagringsutrymmen men i 
dagsläget är det inget problem eftersom man hanterar så få orders.  
 
Italien 
Dotterbolaget har sitt kontor i Codogno, fyra mil söder om Milano och har en 
kundstock på 1 590 aktiva kunder. De befinner sig i en större lokal än de övriga 
dotterbolagen vilket möjliggör en effektivare produkthantering. De använder 
sig av tre nationella kurirer; Executive, MTN och Rinaldi där Executive 
används för vanliga orders (se figur 9).  
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igur 9. Visar den procentuella fördelningen mellan transportörerna från Italien till dess 
under. 

Rinaldi 1% 

MTN 12% 

  Executive 87%

TN används för orders med större volymer och orders som inte är så 
ådskande, oftast sp-material. Rinaldi används till produkter som kräver 
eciella lagringsbetingelser samt till sjukhus. Dessa transportörer kan 
rantera ett dygns leveranstid till kund.  

nder den berörda perioden skickades 5 074 försändelser och den totala 
ansportkostnaden uppgick till 79 740 euro6 vilket motsvarar 732 5637 kronor. 
etta ger en genomsnittlig försändelsekostnad på 144 kronor. Den totala 
rsäljningen av sprutor uppgick under perioden till 65 590 stycken. 

                                              
ilvia Galandini, Q-Med ICT Srl, Codogno 
ttp://www.finansportalen.se/valutavaxlare.htm 
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Frankrike 
Detta dotterbolag är beläget i en lägenhet i Paris. Kundstocken består av 1 933 
aktiva kunder och de distribuerar större delen av sina produkter med hjälp av 
tre stycken kurirfirmor, Hays, Chronopost och Collissimo (se figur 10).  
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Figur 10. Visar den procentu
dotterbolaget till dess kunder
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Chronopost 8% 

Collissimo 15% 

nom Paris körs allting
otterbolagen kan erbjuda
nkommit senast klockan
nkommit senast klockan 
ag. Ingen egentlig utvä
illgå på den franska mark
n hög leveransservice, m

otterbolaget har planer p
ill 48 timmar för de kun
örhoppningsvis innebära
rbete skulle minska avse

en totala transportkos
otterbolaget till 107 390
ostnad per försändelse p
11 sprutor under den akt

yskland 
et tyska dotterbolaget är
m Frankfurt. I Tyskland

                                               
 Hervé Schneider, VD, Q-Med S.a.
 http://www.finansportalen.se/valut
Hays 77
ella fördelningen mellan transportörerna från det franska 
. 

 med cykelbud (Collissimo) vilket innebär att 
 dessa kunder leverans inom samma dag om ordern 

 15.00. För övriga kunder gäller att ordern måste ha 
15.00 för att leverans ska kunna ske nästkommande 

rdering har gjorts av de transportörer som finns att 
naden8. Dock vet Hervé att de som används idag har 
en också ett relativt högt pris.  

å att inom den närmsta framtiden ändra leveranstiden 
der som beställer mindre än 3 sprutor, detta skulle 
 att de 6 319 försändelser som inkluderas i detta 
värt.  

tnaden uppgår enligt Florence Jager, säljare vid 
 euro vilket motsvarar 986 5819 kronor, detta ger en 
å 156 kronor. Den franska marknaden köpte totalt 48 
uella perioden 

 beläget i ett kontorshotell i Bensheim, fyra mil söder 
 finns 3 600 aktiva kunder, således en klart större 

 
r.l., Paris 
avaxlare.htm 
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kundstock än de övriga länderna. Det tyska dotterbolaget skickar sina produkter 
med DHL, figur 11 visar detta.  
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igur11. Visar den procentuella fördelningen mellan transportörerna från det tyska 
otterbolaget till dess kunder. 

enna transportör kan garantera ett dygns leveranstid till 80 procent av 
nderna men det finns även specialleveranser för kunder som vill ha sina 
odukter ännu snabbare. Om kunderna vill ha sina produkter före klockan 
.00 dagen efter får de betala en extra fraktavgift på 17 euro, om de vill ha 

na produkter före klockan 12.00 får de betala 10 euro extra. Kunderna får 
tala en extra avgift om de beställer mindre än tre sprutor. Det tyska 
tterbolaget ansvarar även för försörjningen till kunder i Österrike, Holland 
h Schweiz, dock utgör dessa kunder en väldigt liten del av den totala 
ndstocken i Tyskland, eftersom det endast handlar om produkter från 
färsområdet Hospital. 

et tyska dotterbolaget hanterade 9 944 försändelser under perioden och den 
tala transportkostnaden uppgick till 62 335 euro10 vilket motsvarar 572 
511kronor, detta ger en försändelsekostnad på 58 kronor. En låg kostnad kan 
ckas men då ska man också tänka på att Tysklands infrastruktur är ett av 
rldens mest utvecklade. Den tyska marknaden köpte 68 723 sprutor under 
n berörda perioden 

mmanfattning 
är nedan följer en sammanställning av de transportkostnader som omfattar Q-
ed AB i Uppsala samt de 5 dotterbolagen 

                                             
strid Djorak, Q-Med GmbH, Bensheim 
ttp://www.finansportalen.se/valutavaxlare.htm 
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 England Spanien Italien Frankrike Tyskland 
Distribution 

till 
dotterbolag 

 
690 645 278 371 279 387

 
646 016 823 725

Distribution 
till kund 

339 870 240 045 915 704 1 233 226 715 831

Totalt 1 030 515 518 416 1 195 091 1 879 242 1 539 556
 
 Tabell 2. Den totala transportkostnaden i kronor, inklusive moms. 
 
Detta ger en total transportkostnad på 6 162 820 kronor. 
 
 
5.3 Orderhanteringsrutiner 
 
Uppsala 
Samtliga orders som inkommer till moderbolaget i Uppsala hanteras av 
avdelningen för Order & Kundservice. Organisatoriskt är avdelningen placerad 
under affärsområde estetik, men hanterar alla orders oavsett produktens 
affärsområdestillhörighet och även sp-material. En order inkommer på fem 
olika sätt, telefon, fax, brev, e-post eller via webshop. 90 procent av alla orders 
inkomna från dotterbolagen kommer via Web shop. En förutsättning för att en 
order ska registreras är att kunden finns upplagd i Movex register som godkänd 
kund. Om beställaren inte är upplagd genomförs en kontroll av kunden innan 
kunden kan registreras. 
 
Orders inkomna genom e-post registreras manuellt enligt dokument 03AI03 (se 
bilaga 1). De avtalsuppgifter som gäller hämtas automatiskt från underliggande 
register i Movex som är kopplade till kundregistret. När kundordern har 
registrerats allokeras produkten i Movex. Därefter kontrolleras och godkänns 
ordern manuellt av den person som hanterar ordern.  
 
Orders inkomna via webshop transfereras till Movex och fastnar i 
batchorderingången där ordern tilldelas ett temporärt batchordernummer. Den 
temporära ordern kontrolleras därefter både manuellt och i systemet innan den 
godkänns, varpå en kundorder skapas och orderregistret uppdateras.   
 
Om kunden inte har skött betalningarna för tidigare beställningar aktiveras en 
eller flera kreditspärrar i systemet. Om en order registreras för en sådan kund 
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avbryts omedelbart orderregistreringen och åtgärder enligt 03AR02 (se bilaga 
2) vidtas.  
 
Oavsett hur en order har inkommit skrivs en orderbekräftelse per automatik ut 
efter avslutad registrering. Den skickas till kunden via fax. Vid 
telefonbeställningar lämnas dock en bekräftelse muntligen redan vid 
beställningstillfället. Totalt registrerades, under den undersökta perioden, 1 231 
orders i Uppsala från dotterbolagen i Europa. 
 
England 
När en order inkommer till dotterbolaget i England (se bilaga 3), matas ordern 
in i deras datasystem, varpå följesedel och faktura skrivs ut. Fakturan går med 
post till kunden. Följesedeln går vidare till lagret, som egentligen bara är ett 
utrymme i kontorslandskapet, och ordern plockas och paketeras tillsammans 
med följesedeln. Därefter vägs paketet och leveransetikett sätts på. Paketet är 
nu klart för transport. I de fall paketen skickas med Royal Mail, bokförs 
leveransdetaljerna i ”Royal Mail Service Delivery Book”. Under den 
undersökta perioden behandlades 6 508 orders i England. 285 orders från 
England registrerades hos moderbolaget i Uppsala. Totalt uppgår detta arbete 
till 1,5 heltidstjänster, varav 0,85 på ordermottagning och uppföljning samt 
0,65 på lager. 
 
Spanien 
Även här kontrolleras kunden som lagt den inkomna ordern och behandlas 
enligt gängse rutiner beroende på om kunden är befintlig eller ny (se bilaga 3). 
Därefter skrivs faktura och följesedel ut i flera kopior och en av varje lämnas 
över till lager. Därefter paketeras försändelsen och faktura och följesedel 
bifogas. Efter att försändelsen är klar lagras orderinformationen i datasystemet, 
varpå formulär för produktens spårbarhet fylls i. Under den undersökta 
perioden behandlades 1 690 orders. 188 orders från Spanien registrerades hos 
moderbolaget i Uppsala. Totalt uppgår detta arbete till 0,45 tjänster, varav 0,25 
på orderhantering och 0,2 på lager. 
 
Italien 
Orsaken till att det italienska dotterbolaget är det mest utvecklade dotterbolaget 
beror på att organisationen fanns där sedan tidigare och köptes upp av Q-Med 
AB. En order inkommen till dotterbolaget i Italien (se bilaga 3) kontrolleras 
först med avseende på om kunden är känd sedan tidigare eller inte. Om kunden 
finns i registret kontrolleras betalningsmetod, adress med mera innan ordern 
matas in i datasystemet. Därefter går ordern vidare till lagret och plockas. En 
kontroll av orderregistreringen och den plockade kvantiteten görs innan 
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vägning och paketering. Därefter matas uppgifter om försändelsen in i ett 
program specifikt för utskrift av leveransetikett. Fakturan skrivs också ut och 
bifogas försändelsen. Därefter görs en bedömning av hur brådskande ordern är. 
Beroende på resultat lagras paketet ytterligare eller skickas omedelbart. Under 
den undersökta perioden behandlades 5 074 orders. 124 orders från Italien 
registrerades hos moderbolaget i Uppsala. Totalt uppgår detta arbete till två 
tjänster, varav en på ordermottagning och en på lager. 
 
Frankrike 
När en order inkommer till dotterbolaget i Frankrike (se bilaga 3) tas den emot 
och bekräftas, varpå faktura skrivs ut. En kopia skickas vidare till lagret och 
sänds så småningom tillsammans med paketet till kund. En kopia av fakturan 
sparas för ekonomisk uppföljning. På lagret packas produkterna och paketet 
vägs. Därefter matas orderdata in i ett program specifikt för utskrift av 
leveransetikett. Därefter är paketet klart för transport. Under den undersökta 
perioden behandlades 6 319 orders. 290 orders från Frankrike registrerades hos 
moderbolaget i Uppsala. Totalt uppgår detta arbete till 1,9 heltidstjänster, varav 
1,4 på ordermottagning och uppföljning samt 0,5 på lager. 
 
Tyskland 
När en order inkommer till dotterbolaget i Tyskland (se bilaga 3) kontrolleras 
först om kunden är befintlig. Om kunden inte tidigare har gjort affärer med Q-
Med AB görs en kontroll liknande den som görs i Uppsala. Om det är en 
befintlig kund kontrolleras betalningsmetod, adress m.m. innan ordern matas in 
i datasystemet. Därefter skrivs följesedel och faktura ut. Fakturan skrivs ut i 
minst tre olika kopior. En kopia sparas för ekonomisk uppföljning och en kopia 
sparas för spårbarhet av produkten. Den tredje fakturakopian går tillsammans 
med följesedeln till lagret. På lagret plockas ordern och följesedel och faktura 
packas med orderförsändelsen. Efter paketeringen vägs försändelsen och vikten 
tillsammans med leveransmetoden matas in i det system som tillhandahålls av 
DHL. Därefter sätts leveransetikett på paketet och ordern är färdig att skickas. 
Under den undersökta perioden behandlades 9 944 inkomna orders i Tyskland. 
344 orders från Tyskland registrerades hos moderbolaget i Uppsala. Totalt 
uppgår detta arbete till 2,25 heltidstjänster, varav 1,25 på ordermottagning och 
uppföljning samt en på lager. 
 
 
5.4  Kundklassificering 
Q-Med AB använder sig idag av en prissättningsstrategi som fungerar som en 
rekommendation till dotterbolagen. Med hjälp av denna bestämmer 
dotterbolagen själva sin prissättningsstrategi. Denna varierar från land till land 
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och skiljer sig idag ganska mycket från varandra. En förutsättning för att 
utforma en prissättningsstrategi som gynnar Q-Med AB ur ett kostnadsmässigt 
perspektiv är att man känner till kundernas köpbeteende. 
 
Detta är ett problem idag eftersom det inte finns någon egentlig statistik över 
hur kunderna verkligen beställer. Informationen finns samlad i dotterbolagens 
databaser men de system som används är inte lämpade för en högre grad av 
informationshantering. Därför har det varit ett omfattande arbete att få tillgång 
till det rådata som använts vid utformandet av kundklassificeringen 
 
Denna kundklassificering syftar dels till att kartlägga kundernas köpbeteende 
men fungerar även som ett verktyg vid framtida prissättningsstrategier och som 
underlag för utformandet av den rekommendation som ges i denna rapport. 
 
Efter selektering av materialet har fyra variabler undersökts: 
 

• Total kvantitet per kund och år 
• Sprutor per försändelse    
• Antal försändelser per kund och år 
• Snittbeställning per kund och försändelse 

 
 
Total kvantitet per kund och år 
Bilaga 4 visar att det finns många kunder som beställer väldigt lite per år. De 
kunder som beställer fem sprutor eller mindre per år utgör 41 procent av den 
totala kundstocken (hädanefter benämns dessa kunder som mindre kunder).  
 
Om man ser land för land så är England det dotterbolag som har flest mindre 
kunder, 52 procent och mediankunden beställer fem sprutor per år. 
 
I Spanien har man genomfört en speciell prissättningsstrategi där kunden får en 
extra spruta gratis om man beställer fem sprutor eller tre extra sprutor gratis om 
man beställer tolv stycken åt gången. Detta är troligtvis orsaken till att Spanien 
endast har 27 procent mindre kunder och mediankunden beställer tio sprutor 
per år.  
 
Italien ser ungefär likadant ut som Spanien, andelen mindre kunder uppgår till 
26 procent och mediankunden beställer tolv sprutor per år.  
 
I Frankrike beställer mediankunden åtta sprutor per år, dessutom är andelen 
mindre kunder 43 procent, vilket får anses väldigt högt eftersom dotterbolaget 
funnits sedan 1996, samt att man dessutom tillämpar en prissättningsstrategi 
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som erbjuder kunden en kvantitetsrabatt beroende på hur mycket den beställer 
per år.  
 
Tyskland har en andel mindre kunder som uppgår till 44 procent. 
Mediankunden beställer sju sprutor per år. 
  
Sprutor per försändelse 
Q-Med AB sände under perioden 1 september, 2002 till 31 augusti, 2003  
29 535 försändelser till kunderna. En uppdelning har gjorts där selektering av 
alla försändelser per land har genomförts. Dessa försändelser fördelades enligt 
nedan: 
 

• 6 508 inom England 
• 1 690 inom Spanien 
• 5 074 inom Italien 
• 6 319 inom Frankrike 
• 9 944 inom Tyskland 
 

58 procent av dessa försändelser består av fem sprutor eller färre och endast 14 
procent innehöll mer än 16 sprutor. Bilaga 5 visar på den totala fördelningen 
sprutor per försändelse. 
 
Detta diagram visar ungefär samma fördelning som föregående. England har 
under perioden skickat en stor andel försändelser som innehåller fem sprutor 
eller färre, närmare bestämt 4 400. Det motsvarar 67 procent av alla 
försändelser. Mediankunden beställer tre sprutor per order. 
 
I Spanien ser det annorlunda ut. Återigen är andelen mindre försändelser 
mycket lägre än England, 667 försändelser eller 38 procent av det totala antalet 
visar att Spanien lyckats bra med att fokusera på ett större antal kunder än 
England. Mediankunden beställer sex sprutor per gång. 
 
Italien har också en lägre andel mindre försändelser än England. 1 533 
försändelser eller 29 procent av det totala antalet innehåller mindre än fem 
sprutor. Mediankunden beställer tio sprutor per försändelse vilket är en 
avsevärt högre siffra än de övriga länderna. 
 
I Frankrike och Tyskland ser det ungefär likadant ut som i England, 61 
respektive 68 procent av alla försändelser innehåller mindre än fem sprutor och 
mediankunderna beställer fem respektive tre sprutor per försändelse. 
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Antal försändelser per kund och år 
Bilaga 6 visar hur många gånger under den berörda perioden som varje kund 
gjort en beställning. Utfallet av denna undersökning behöver inte 
överensstämma med tidigare variabler eftersom det inte alls tar någon hänsyn 
till hur stora kvantiteter som ingår i respektive försändelse. Utfallet från denna 
undersökning visar att om man skulle förändra benämningen aktiv kund till de 
kunder som gör minst två beställningar per år så skulle antalet aktiva kunder 
minska med 43 procent eller 3 720 kunder. 
 
Fördelningen mellan länderna är relativt lika. Tyskland är det land som har 
störst andel av kunderna som bara beställer en gång per år, 45 procent, 
samtidigt som Englands motsvarande andel är 34 procent. 
 
Snittbeställning per försändelse 
Dessa siffror grundar sig på ett förhållande mellan de tidigare undersökta 
variablerna Total kvantitet per kund och år samt Försändelser per kund och år. 
Bilaga 7 visar utfallet av denna undersökning. 
 
Om man ser till andelen mindre kunder så är andelen i England så hög som 86 
procent. Samtidigt finns det endast åtta kunder som beställer i genomsnitt mer 
än 31 sprutor per tillfälle. I Spanien och Italien är siffran för mindre kunder 49 
samt 46 procent medan de kunder som beställer mer än 31 sprutor per tillfälle 
skiljer sig avsevärt åt för Italien där uppgår siffran till 334 kunder eller 21 
procent.  
 
I Frankrike och Tyskland ser det ungefär likadant ut. Andelen mindre kunder är 
62 respektive 65 procent. De kunder som beställer mer än 31 sprutor i 
genomsnitt per tillfälle uppgår till ca en procent för vardera land. 
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6 Analys 
Detta kapitel avser att svara på den andra forskningsfrågan, ”Vilka styrkor 
och svagheter finns betingade med dagens order- och distributionsrutiner?” 
 
Detta kapitel omfattar sex punkter som kommer att analyseras närmare. Dessa 
är i tur och ordning: 
 

• Produkthantering vid moderbolaget 
• Produkthantering vid dotterbolagen 
• Distribution till dotterbolagen 
• Distribution till kunderna 
• Orderhantering vid moderbolaget samt dotterbolagen 
• Kundanalys 
 

 
6.1 Produkthantering vid moderbolag 
Dotterbolagen beställer mycket större kvantiteter av moderbolaget än vad deras 
kunder beställer vilket innebär att orderfrekvensen mellan dotterbolag och 
moderbolag blir lägre men kvantiteterna per försändelse blir desto större. 
Lagret i Uppsala är idag utformat för att klara av det antal orders som 
behandlas dagligen. Det innebär att de produkter som skickas mest frekvent 
finns samlade i ett långt pallstallage. Det är dock inte optimerat så att dessa 
produkter finns samlade intill varandra för att minimera tiden för förflyttning. I 
stället får lagerpersonalen förflytta sig långa avstånd i pallstallaget för att 
plocka färdigt en order. Om Q-Med AB fortsätter med den tillväxttakten som 
de haft de senaste åren så kommer man snart att nå en punkt då det krävs en 
effektivisering av lagerytan.  
 
Lagret i Uppsala omsätts endast sex gånger per år12 vilket motsvarar en 
genomsnittlig lagringstid på 61 dagar. Detta ger visserligen en hög 
lagertillgänglighet men samtidigt en hög kapitalbindning. 
 
 
6.2 Produkthantering vid dotterbolagen 
 
 
6.2.1 Lageryta 
Som tidigare nämnts så är dotterbolagen placerade i små lokaler med 
begränsade utrymmen. Italien är det enda land där dotterbolaget har tillgång till 

                                                 
12 Personlig intervju, Nils Juhlin, Lagerchef, Q-Med AB Uppsala 

 Davidson & Wikström   
 38   



 
 
 Analys   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

stora lokaler som är ändamålsenligt utformade för denna typ av lager- och 
produkthantering. Om man ser framåt i tiden och tänker på hur Q-Med AB:s 
framtida mål ser ut vad gäller tillväxt så inser man ganska snart att de lokaler 
som finns i Tyskland, England, Frankrike och Spanien är alldeles för små. 
Speciellt gäller detta England där man hyr in sig på ett litet kontorshotell. Det 
innebär att med en fortsatt tillämpning av dagens distributionssystem så skulle 
dessa dotterbolag få se sig om efter nya lokaler inom en snar framtid.  
 
Faktum är att den yta som idag används till produkthantering vid dotterbolagen 
utgör en ganska stor del av deras totala yta. Bara vid det engelska dotterbolaget 
så uppskattas lagerytan till cirka 60 procent av deras totala kontorsyta. Med 
tanke på de höga hyrorna för lokaler och lägenheter i de större städerna i 
Europa idag så innebär detta att kostnaden för lagerhållning blir väldigt hög i 
förhållande till vad det kostar att producera varan, i dagsläget uppgår enbart 
den totala kostnaden för lagerhyra vid de fem dotterbolagen till 843 768 kronor 
(se bilaga 8). 
 
Dotterbolagen är småföretag med endast ett fåtal anställda vid vart och ett av 
dotterbolagen. Den ursprungliga tanken med deras verksamhet var att de 
huvudsakligen skulle marknadsföra och sälja Q-Med AB:s produkter till just 
deras inhemska marknad. Den produkthantering som finns hos dotterbolagen 
idag är ett avsteg från den ursprungliga strategin som gör att Q-Med AB går 
miste om en del av den utvecklingspotential som finns, eftersom den tar tid och 
resurser i anspråk. 
 
 
6.2.2 Säkerhetslager 
Att använda sig av dubbla säkerhetslager leder till att man ökar 
lagertillgängligheten. Risken för att det ska uppstå brist i lagret samt att man 
skall behöva resta en order är minimal. En annan positiv effekt av detta är att 
Q-Med AB är mindre sårbart vid en större händelse, till exempel brand eller 
stopp i produktionen som skulle innebära att lagernivån i Uppsala minskar 
drastiskt eller elimineras helt. Med ett säkerhetslager hos dotterbolagen kan 
man då bibehålla lagertillgängligheten åtminstone under den närmaste 
framtiden.  
 
Dock finns det negativa aspekter med att använda sig av dubbla säkerhetslager. 
Att undvika kassation är givetvis ett viktigt inslag i ett företags strävan efter att 
skära kostnaderna. I dagsläget är den genomsnittliga lagringstiden hos 
dotterbolagen 22 dagar, det kan sägas krasst att Q-Med AB försämrar 
hållbarheten på sina sprutor med 22 dagar i och med att man använder sig av 
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mellanlager hos dotterbolagen. Kostnaden för denna extra kapitalbindning som 
tillskansas Q-Med AB uppgår till ett sammanlagt värde av 416 356 kronor (se 
bilaga 9). 
 
 
6.2.3 Spårbarhet 
En annan viktig punkt när det gäller den här typen av produkter är att man utan 
vidare skall kunna hålla en hög spårbarhet. I fall det visar sig att det blivit fel på 
en produkt så skall man kunna spåra samtliga produkter som kommer från 
samma tillverkningsbatch. Spårbarhetsprocessen försvåras eftersom det krävs 
att även dotterbolagen har ett system som klarar av att spåra dessa produkter. 
Dessutom involveras ett stort antal personer om det visar sig att produkter från 
batchen har sålts till flera av dotterbolagsländerna. 
 
 
6.3 Distribution till dotterbolagen 
Idag erbjuder moderbolaget i Uppsala samma leveransvillkor till dotterbolagen 
som dotterbolagen erbjuder kunderna, detta anser författarna vara en aning 
märkligt eftersom dotterbolagen tillhör samma organisation som moderbolaget. 
Genom detta hamnar moderbolaget i en relativt obekväm sits eftersom en kort 
leveranstid leder till att försändelseantalet blir större då beställaren inte behöver 
ha någon speciell framförhållning. De vet att de beställda varorna kommer fram 
dagen efter och man behöver endast räkna med förbrukning under en dag. Även 
den administrativa delen blir mer omfattande då fler följesedlar samt fakturor 
behöver skrivas ut. Kostnaden för att skicka färre antal sprutor med varje 
försändelse leder till att transportkostnaden per spruta blir högre vilket i sin tur 
leder till en mindre marginal mellan intäkt och kostnad.  
 
 
6.4 Distribution till kunderna 
Att tillämpa den typ av distributionssätt som Q-Med AB använder sig av idag 
ställer stora krav på många olika delar av företaget, eftersom dotterbolagen 
befinner sig i mitten av distributionskedjan. För att dotterbolagens 
mellanlagrande funktion ska tillåtas existera så krävs det att det finns klara 
fördelar med detta system. Det som kan anses som positivt är att man fysikt 
kommer närmare sin kund. Eftersom dotterbolagen är lokaliserade i stora städer 
har man möjlighet att betjäna ett stort antal av kunderna på ett helt annat sätt än 
om man skulle befinna sig på ett längre avstånd från kunden. En kund i dessa 
städer har möjligheten att inte på något sätt behöva lagerhålla Q-Med AB:s 
produkter, eftersom de kan skicka sin beställning på förmiddagen och för en 
extra peng få sina varor levererade redan under samma eftermiddag. Bara i 
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Paris-området så erbjuder Q-Med AB leverans samma dag till kunderna om 
ordern inkommit före klockan 15.00. Det innebär att 21,5 procent av den 
franska marknadens totala efterfrågan kan levereras på en kortare tid än vad Q-
Med AB:s uttalade praxis säger. Från kundens sida är det skönt att kunna ställa 
stora krav på leveransservice, men vad kunden begär och vad kunden 
egentligen behöver är inte alltid detsamma (Storhagen, 1987). Ingen analys av 
vad kunden egentligen behöver har gjorts av Q-Med AB. 
 
 
6.4.1 Många olika transportörer 
Eftersom det inte finns något centraliserat beslut om vilken transportör som 
dotterbolagen skall använda sig av är det upp till dotterbolagen att själva välja 
bland de transportföretag som finns i de aktuella länderna. Vid intervjuer med 
dotterbolagscheferna har det dock visat sig att för vissa dotterbolag så anser de 
sig inte ha tid till att göra en grundlig utvärdering av prisbilden samt 
servicenivån hos de transportföretag som kan tänkas leverera Q-Med AB:s 
produkter. Detta leder till att kostnaderna för distribution ut till kunderna 
troligtvis är mycket högre än vad den skulle vara om man lade ner lite tid på 
detta. 
 
I dagsläget använder moderbolaget samt de fem dotterbolagen sig av 
sammanlagt 13 olika transportörer. Visserligen så används DHL både av 
moderbolaget samt det tyska dotterbolaget men dessa avtal är oberoende av 
varandra. Att använda sig av så många transportörer innebär många små avtal 
som inte ger något vidare bra förhandlingsläge i jämförelse med användande av 
ett mindre antal transportörer. En större kund har lättare att pressa priserna än 
en mindre kund. Om det idag blir någon störning i distributionskedjan mellan 
Q-Med AB och kunden så märker kunden av det först och kontaktar sedan Q-
Med AB. Ju större kund Q-Med AB är hos transportbolagen desto större 
möjlighet finns till att nyttja möjligheten till proaktiva störningsrapporter, 
vilket innebär att transportbolaget kontaktar Q-Med AB i fall man inte klarar av 
att leverera den beställda varan i utsatt tid. Q-Med AB kan då i sin tur kontakta 
kunden och förklara orsaken vilket kan anses som en ökad kundservice. 
 
 
6.4.2 Leveransprecision 
Vid intervju med dotterbolagscheferna ställde författarna frågan vilken 
leveransprecision deras transportörer kan garantera. Denna fråga kunde de ej 
svara på, vilket anses märkligt. Att inte veta hur många försändelser som 
kommer fram i utsatt tid anses vara en brist. De stora transportörerna kan 
garantera en leveransprecision på 96-96,5 procent med de yttre faktorerna som t 
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ex dåligt väder eller ett flygplan som störtar inkluderade. De transportbolag 
som dotterbolagen generellt sett använder sig av är betydligt mycket mindre. 
De har betydligt mindre resurser och det anses därmed vara tveksamt att de 
skulle klara av att hålla en lika hög leveransprecision.  
 
 
6.5 Orderhantering 
Vid analys av de orderhanteringsrutiner som finns hos de Europeiska 
dotterbolagen, samt hos moderbolaget i Uppsala har följande styrkor och 
svagheter identifierats. 
 

Styrkor 
• Väl inkörda rutiner 
• Låg komplexitet 
• Förutsättningar för effektivisering finns genom Movex 
 
Svagheter 
• Hög grad av manuell hantering 
• Stort mänskligt beroende 
• Dåliga system hos dotterbolagen 
• Dåligt systemutnyttjande i Uppsala 
• Dålig integrering mellan moderbolag och dotterbolag 
 

 
6.5.1 Väl inkörda rutiner 
Det råder ingen tvekan om hur de rutinmässiga uppgifterna hos de inblandade 
medarbetarna hos såväl moderbolaget som dotterbolagen fungerar. Samtliga är 
väl införstådda med vad som förväntas av dem och de utför dagligen sina 
uppgifter utan problem. Oavsett effektiviteten i den struktur som byggts upp 
måste kännedom betraktas som en styrka i detta fall. 
 
6.5.2 Låg komplexitet 
Enkelheten är tydlig hos dotterbolagen. Det finns inga komplexa system som 
ställer höga krav på användaren. Tvärtom bygger orderhantering på en enkel 
manuell hantering i hela flödet från det att en inkommen order har registrerats 
tills det att order har lagts till moderbolaget. Den låga graden av komplexitet 
reducerar risken för misstag och är således att betrakta som en styrka.  
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6.5.3 Förutsättningar för effektivisering 
Moderbolaget har en historia med användande av Movex. Den tidigare 
implementeringen måste betraktas som mindre lyckad, eftersom systemet inte 
integrerats mellan olika områden på ett sätt som kan betraktas som effektivt. 
Systemet finns dock idag på företaget och kompetensen att hantera det på bästa 
sätt finns också hos IT-avdelningen. Det är där styrkan ligger. Däremot ställs 
stora krav på ett effektivt utformande av systemet från högre ort för att det ska 
bidra med maximal effektivitet. Dessutom ställs höga krav på användarna. 
 
 
6.5.4 Hög grad av manuell hantering 
Ute hos dotterbolagen är den manuella hanteringsgraden hög, men det är bara 
den manuella hanteringen av orders till moderbolaget som kan betraktas som 
onödig från dotterbolagens sida. Det finns egentligen ingen anledning att order 
ska behöva läggas från dotterbolagen till moderbolaget med tanke på att de 
direkta kundorders som inkommit redan har registrerats hos något av 
dotterbolagen. Totalt sett beräknas arbetet med denna del av orderhanteringen 
uppgå till en tredjedels tjänst varje år (se bilaga 10).  
 
Vid moderbolaget tas orders från de europeiska dotterbolagen emot via den 
Web shop som upprättats. Denna Web shop har möjlighet att direkt transferera 
de orders som inkommer till Movex, vilket också görs. Däremot så betraktas 
inte ordern som lagd vid detta ögonblick. Först måste den godkännas av 
behörig person i Uppsala. Den modifieras dessutom i upp till hälften av alla fall 
beroende på orderkvantitet och batch som ordern ska tas ifrån. Detta moment 
måste anses vara onödigt och en fråga om utbildning för dem som lägger orders 
hos dotterbolagen, samt en systemteknisk fråga för att undvika den extra 
manuella hanteringen på moderbolaget. Dessa rutiner bör starkt ifrågasättas. 
Som tidigare konstaterats används affärssystemet Movex i Uppsala. Det 
nyttjandet är dock väldigt begränsat inom området för orderhantering. Det 
innebär att det är svårt för företaget att förändra sina rutiner i syfte att reducera 
den mänskliga inblandningen. Dessutom tar det låga systemutnyttjandet 
resurser i anspråk i form av personal som annars skulle kunna spendera sin tid 
till annat. En ökning av ett systemtekniskt nyttjande måste ses som en 
nyckelfaktor för att lyckas med att reducera den höga graden av manuell 
hantering. 
 
 
6.5.5 Stort mänskligt beroende 
De rutiner som byggts upp i Uppsala leder till en alltför hög grad av mänskligt 
beroende. I stället för att förlita sig till en systemteknisk lösning där orders 
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inkomna via Web shop går direkt in i Movex, behövs det idag ett manuellt 
godkännande. Även om det finns dokumenterade rutiner för hur arbetet utförs 
är det vår uppfattning att det endast är de personer som hanterar detta område 
dagligen som klarar av den dagliga driften. Det innebär att Q-Med AB i 
dagsläget står sårbara inför en längre tids sjukskrivning eller uppsägning. Den 
höga graden av manuell hantering kan därmed inte bara betraktas som ett 
ineffektivt resursutnyttjande. Det är också en risk för företaget. 
 
 
6.5.6 Dåliga system hos dotterbolagen 
De mjukvarusystem som dotterbolagen använder sig av för orderhantering idag 
fungerar om dess enda syfte är att registrera en order. Det finns dock stora 
brister med dessa system. Enligt uppgift från de människor som jobbar med 
dem är de svåra att hantera. Det finns dessutom en annan brist som är viktig att 
ta upp. Varje unik order som läggs innehåller en stor del information som är 
väldigt viktig för olika delar av företaget. Varje order vittnar t.ex. om ett 
framtida lageruttag som i sin tur genererar en order för inköp av råvaror. Denna 
information skulle med fördel kunna överföras direkt till huvudplaneringen. 
Kundordern säger dessutom väldigt mycket om kunden i sig och flera orders 
sammanställda över tiden visar ett unikt köpmönster för den aktuella kunden 
som kan grupperas med andra kunder och påvisa köpmönster för hela 
marknader. Problemet med de system som används hos dotterbolagen är att de 
inte lämpar sig för att hämta den här typen av information ur. Information som 
skulle kunna göra stor nytta företaget finns således låst i databaserna hos 
dotterbolagen. 
 
 
6.5.7 Dålig integrering mellan moderbolag och dotterbolag 
I ett scenario där svagheter som dåliga system hos dotterbolagen, samt dåligt 
systemutnyttjande i Uppsala har eliminerats finns dock problemet med dålig 
integrering mellan moderbolag och dotterbolag kvar. Avsaknad av 
systemteknisk integrering leder till svårigheter att effektivt kunna förmedla 
information på en bra form mellan länderna. Här handlar det främst om 
information som finns betingad med varje order som borde komma berörda 
avdelningar inom moderbolaget tillhanda. 
 
 
6.6 Kundanalys 
Att få alla kunder att beställa kvantiteter som satisfierar en optimal transport-, 
hanterings- och förpackningskostnad för Q-Med AB är förstås en omöjlighet 
men man kan försöka styra dem genom en väl utformad prissättningsstrategi 
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som ger kunderna möjlighet att sänka kostnaden per beställd produkt genom att 
beställa fler varje gång. Den kostnad som inbesparas per försändelse gynnar i 
slutändan såväl kund som Q-Med AB i och med att kostnaderna för 
produkthantering, emballage och transport minskar. Givetvis leder större 
volymer per försändelse till större lagerkostnader hos kunderna. Detta argument 
är dock inte den största orsaken till att kunderna inte beställer fler sprutor än 
vad de i själva verket gör. Att Q-Med AB erbjuder en så hög leveransservice 
innebär att kunderna inte behöver bry sig om att beställa sprutorna förrän de så 
gott som har tagit slut. Kunderna vet om att de, i de flesta fall, får sina beställda 
varor dagen efter, ibland till och med samma dag. Det innebär att de endast 
behöver beställa volymer som täcker behovet för en kort tid framåt. 
 
Q-Med AB:s kundstock består av en mängd olika kunder som definieras som 
C-kunder, samtidigt som andelen A-kunder (de som beställer mer än 50 sprutor 
per år) endast uppgår till elva procent av den totala kundstocken i Europa (se 
Bilaga 4). Vad som definieras som en C-kund varierar från land till land men 
man kan med säkerhet säga att de kunder som beställer fem sprutor eller 
mindre kan definieras som en C-kund. Detta innebär att fokus vad gäller Q-
Med AB:s resurser ligger på endast 956 av 8 693 kunder. Att erbjuda samma 
höga kundservice till de övriga kunderna leder till att marginalen mellan intäkt 
och kostnad är ganska snedfördelad, eftersom den är avsevärt mindre för C-
kunderna då transportkostnaden per spruta blir desto högre. Detta är ett 
problem som de flesta företag brottas med då man inte har tid och resurser att 
kunna tjäna pengar på alla sina kunder men man kan dock försöka styra de 
mindre kunderna genom att tillämpa en prissättningsstrategi som försöker 
eliminera alla mindre försändelser. Att få en kund att beställa två sprutor istället 
för en innebär i Q-Med AB:s fall att man skulle eliminera 21 procent eller 6 
202 försändelser per år (se bilaga 5) under förutsättning att dessa kunder 
beställer samma kvantitet per år som tidigare. 
 
Den kundklassificering som utförts i detta arbete är unik inom Q-Med AB. 
Efter intervjuer med ett antal personer på moderbolaget som arbetar direkt mot 
dotterbolagen så har det visat sig att en liknande undersökning inte genomförts 
tidigare. Detta är en stor brist, eftersom en kartläggning av kundernas 
köpbeteende är den grundläggande ingrediensen i utformandet av en väl 
anpassad prissättningsstrategi. 
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6.7 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste svagheterna som analyserats 
fram och som kommer att ligga till grund för det förändringsförslag som 
rekommenderas. 
 
 

• Produkthantering vid dotterbolagen 
• Många olika transportörer 
• Systemteknisk integration 
 

 
6.7.1 Produkthantering vid dotterbolagen 
Som tidigare skrivits så är dotterbolagen placerade i små lokaler med 
begränsade resurser för att utföra en ändamålsenlig produkthantering. Att 
använda en stor del av sin totala kontorsyta till lageryta ställer till en del 
problem för andra verksamhetsområden. Att varje dag sitta vid sitt skrivbord 
och se alla kartonger med sprutor och sp-material stå staplade läggs väggarna, 
som situationen är i England, utgör en stor psykologisk faktor som säkerligen 
påverkar en persons sätt att utföra sitt arbete. Att Q-Med AB haft en kraftig 
tillväxt de senaste åren samt det faktum att Q-Med AB fortsätter att växa leder 
till att dotterbolagen inom en snar framtid vuxit ur sin kostym. Man ställs inför 
ett vägval, skall man utvidga sin lagerverksamhet för att kunna möta kundernas 
efterfrågan eller skall man omstrukturera dotterbolagen så att de begränsar sig 
till att omfatta de verksamhetsområden som från början var dotterbolagens 
huvudsakliga uppgift, att sälja och marknadsföra Q-Med AB:s produkter till 
kunderna på den inhemska marknaden. Vid det första valet måste dotterbolagen 
byta lokaler för att överhuvudtaget ha tillräckligt med plats för 
produkthanteringen. Väljer man det andra alternativet innebär det att man kan 
fortsätta bedriva sin verksamhet i de befintliga lokalerna under en längre tid. 
 
 
6.7.2 Många olika transportörer 
Trenden idag vad gäller val av transportörer är att företag väljer att skapa 
starkare samarbeten med ett mindre antal transportörer13 istället för att som i Q-
Med AB:s fall använda sig av 13 olika. Fördelarna med att minska antalet 
transportavtal är att kunden blir en viktigare del i transportörens verksamhet 
samt att man ökar möjligheterna till att utnyttja fler tjänster som erbjuds. 
Möjligheten att få tillgång till proaktiva störningsrapporter ökar, det vill säga 
att transportören meddelar kunden ifall det blivit någon störning i 

                                                 
13 Telefonintervju med Jan Magnusson, Försäljningschef, Schenker AB, Skara 
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distributionskedjan, kunden kan i sin tur meddela sina kunder istället för att det 
ska gå i motsatt väg. I det moderna samhället idag så blir de stora företagen 
ännu större, de köper upp mindre företag för att kunna erbjuda en än större 
täckning av geografiska områden och marknader. Detta är något som inte minst 
visat sig på transportmarknaden. Genom att transportbolagen blir större så leder 
detta till att avståndet från Sverige ut till olika destinationer i världen i teorin 
minskar. Svenska företag behöver inte längre använda sig av mellanlager på 
vägen till kunderna i samma utsträckning som tidigare. 
 
 
6.7.3 Systemteknisk integration 
Q-Med AB är idag ett så stort företag att organisationsstrukturen blivit 
komplex. Det finns många olika verksamhetsområden där det finns fler 
gemensamma nämnare än man kan tro. Ett kontinuerligt informationsflöde blir 
av allt mer primär betydelse för att företaget ska kunna fortsätta stå sig starkt. I 
dag finns inte denna integrering inom företaget. Exempel på bristande 
integration av en annan karaktär är projekt med gemensamma kontaktytor som 
startas på olika håll utan att någon koppling sinsemellan görs. Den bristande 
integrationen gäller inte bara inom moderbolaget. Framförallt framhålls den 
bristande integrationen mellan moderbolag och dotterbolag som en stor svaghet 
i denna rapport. Avsaknaden av en systemteknisk integration mellan 
dotterbolag och moderbolag leder till att den mänskliga inblandningen ökar. 
Det leder i sin tur till att det mänskliga beroendet är stort. Det leder också till 
att det tar längre tid för den information som skickas från dotterbolagen till 
moderbolaget att nå den position där den är avsedd att användas. En tredje 
konsekvens är det faktum att viss information inte når moderbolaget alls. Den 
stannar i stället upp i dotterbolagens databaser. 
 
Dessa faktorer tillsammans har lett till att den logistiska kedjan är bruten. I 
stället för att hantera den viktiga informationen inom ramarna för ett 
affärssystem där extern logistik, huvudplanering, tillverkning och inköp ses 
som delar i ett och samma flöde är dessa delar idag betraktade som separata 
funktioner. Det innebär att Q-Med AB, så länge som man inte gör något åt 
detta, aldrig kommer att uppnå en hög effektivitet inom detta område. 
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7 Rekommendation 
Detta kapitel ger svar på forskningsfråga tre, ”Hur ska distributionsprocessen 
utformas för att effektivt skapa ett ökat mervärde för Q-Med AB och dess 
kunder idag och i framtiden?” 
 
Baserat på den analys som genomförts har tre primära svagheter identifierats. 
Dessa är av avgörande betydelse och är de som är mest nödvändiga att 
eliminera. Här presenteras först de förändringar som rekommenderas kortfattat. 
Därefter följer en konsekvensanalys av det rekommenderade förslaget.  
 

• Direktdistribution 
• Systemteknisk integration 
 

 
7.1 Direktdistribution 
Lambert & Stock (1998) ger sex generella riktlinjer för det strategiska arbetet 
inom global logistik. Där finns främst två argument som är applicerbara på Q-
Med AB:s situation. De anser att det i allmänhet är bättre att ha få lager om 
lagren inte kan anses ha någon egentlig nytta genom konsolidering. För Q-Med 
AB, som endast har en enda produktionsenhet, finns ingen anledning att 
använda sig av mellanlager för att konsolidera sin produktflora. Dessutom 
hävdar de att centralisering, om det är möjligt, är en bra strategi, eftersom det 
ger en större kontroll över lager och transporter, samtidigt som det minskar 
komplexiteten i datasystemet.  
 
Den rekommendation som ges till Q-Med AB är att utforma ett system för 
direktdistribution där såväl sprutor som kundrelaterat sp-material transporteras 
från Uppsala direkt till kund. Det innebär en kraftig ökning av 
försändelsevolymen från lagret hos moderbolaget, men innebär samtidigt att 
produkthanteringen hos dotterbolagen i princip elimineras helt och hållet. Det 
finns dock en viss mängd sp-material som fortfarande kommer att lagerhållas 
på dotterbolagen. Det är den typen av sp-material som används vid mässor och 
konvent och inte är avsett för kunden.  
 
Det kan tyckas vara ekonomiskt oförsvarbart att skicka sp-material, som inte 
betingar någon försäljningsintäkt, direkt från Uppsala till kunderna i Europa, 
men här utnyttjas något som egentligen är en transportteknisk svaghet för de 
produkter som Q-Med säljer. Produkterna har nämligen en volymvikt som är 
väldigt hög i förhållande till den reella vikten. Sp-materialet har det motsatta 
förhållandet. Det visar sig att det därigenom går att skicka en stor mängd sp-
material med varje försändelse till en väldigt låg extra kostnad. 
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Transportföretag prissätter en försändelse genom att de beräknar volymvikten 
samt den reella vikten och rättar sig efter den av de två parametrarna som har 
det högsta värdet. För Q-Med AB innebär det faktiskt i vissa fall att sp-material 
skickas utan någon extra kostnad alls.  
 
Q-Med AB har en uttalad praxis som säger att kunden, i största möjliga mån, 
ska kunna erbjudas leverans dagen efter beställning. Det kommer man 
fortfarande att kunna erbjuda trots att Sverige kan anses vara geografiskt 
avlägset vissa målmarknader. Faktum är att den andel kunder som kan erbjudas 
leverans dagen efter genom att använda en stor transportör som rekommenderas 
här, är betydligt större än den andel som kan erbjudas det idag. Idag täcker Q-
Med AB 85-90 procent av kundstocken för leverans dagen efter. Motsvarande 
siffra för den rekommendation som ges här är så hög som 99 procent (se Bilaga 
11). Det innebär en kraftigt ökande kundservicegrad, eftersom nära nog 1000 
kunder fler kan erbjudas leverans dagen efter. En förutsättning för 
direktdistribution är dock att hanteringsrutinerna på lagret effektiviseras. 
Genom att utforma ett plocklager (se bilaga 12) där samtliga artiklar som går 
direkt till kund finns på nära avstånd kan fler försändelser paketeras på kortare 
tid. Dessutom bör fakturan bifogas respektive försändelse i stället för att 
skickas separat via brev. 
 
 
7.1.1 Val av transportör 
För att kunna ge Q-Med AB en rekommendation om hur distributions- och 
orderhanteringsrutinerna bör utformas för framtiden har samtliga aspekter 
relaterade till området utretts noggrant. Det gäller även de kostnadsmässiga 
konsekvenserna. Eftersom den rekommendation som ges, transportmässigt, 
starkt skiljer sig från det system som finns upprättat idag har det varit 
oundvikligt att föra diskussioner med olika transportörer för att säkerställa att 
de kostnadsmässiga konsekvenserna som redovisas är exakta. Av hänsyn till de 
transportörer som utvärderats lämnas inte uppgifter om företagens namn ut. 
 
De försändelsevolymer som identifierats enligt rekommendationen har utgjort 
underlag för diskussion med transportörer. Urvalet av transportörer har gjorts 
baserat på storlek och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunden leverans. Det 
lämnade tre transportörer som diskussion har förts med kontinuerligt. Dessa tre 
transportörer utvärderades senare efter tre kriterier, leveranstäckning dagen 
efter beställning, pris och support. Till support räknas aktiviteter som proaktiva 
störningsrapporter och uppföljning. 
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Två av dessa transportörer anses relativt likvärdiga. Beträffande 
supportaktiviteter fanns ingen skillnad. Skillnaden i pris mellan den valda 
transportören och den som sist valdes bort uppgick till 1 480 755 kronor, till 
den rekommenderade transportörens fördel. Av Q-Med AB:s 8 693 i 
dotterbolagsländerna kunder är det dessutom bara 62 kunder som den valda 
transportören inte kan erbjuda leverans dagen efter. Den sist eliminerade 
transportören kan inte erbjuda leverans dagen efter till 387 kunder. 324 av 
dessa ligger dock i Italien. Utanför Italien kan täckningen därmed anses vara 
likvärdig. Tabell 3 som jämför de två olika transportörerna. 
 

 
 
 

 Transportör A Transportör B 
Pris 5 346  290 kronor 6 827 045 kronor 
Ej leverans dagen efter 62 kunder 387 kunder 
Proaktiv 
störningsrapport 

Ja Ja 

Tabell 3. Visar på en jämförelse mellan de två transportörerna som författarna valt att nyttja vid beräkning 
av morgondagens distributionskostnad 

Något som skulle kunna vara ett problem är tillförlitligheten i den information 
som samlats in från transportörerna. Även om en väldigt god kontakt har 
upprättats och möten med transportörerna har ägt rum vid ett flertal tillfällen 
föreligger det ändå en viss risk för att den information som getts från 
transportörernas sida kan vara felaktig i syfte att skaffa sig fördelar inför en 
eventuell framtida upphandling. Q-Med AB rekommenderas att använda de 
uppgifter som redovisats i denna rapport och verifiera dessa innan eventuellt 
kontrakt skrivs.  
 
 
7.2 Systemteknisk integration 
Den systemtekniska integrationen kan delvis ses som en förutsättning för att ett 
system med direktdistribution ska kunna utformas, men delvis också som en 
modell som möjliggör för Q-Med AB att erhålla viktiga fördelar inom andra 
områden. Eftersom Movex redan finns hos moderbolaget är det lämpligt att 
integrationen görs via det systemet. Den rekommendation som ges innebär att 
en order, i framtiden, fortfarande registreras i dotterbolagsländerna på det sätt 
som görs idag. Skillnaden är att den registreras i Movex som bör 
implementeras hos dotterbolagen och integreras med Movex hos moderbolaget. 
Därigenom kan ordern direkt göras synlig för berörda positioner inom 
moderbolaget. Till skillnad från de rutiner som finns idag, som bland annat 
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innebär att en order som inkommer till moderbolaget från dotterbolagen först 
kontrolleras med avseende på bland annat beställningskvantitet, innebär 
rekommendationen att ordern kan gå direkt till lagret, eftersom det är en direkt 
kundorder. På så sätt elimineras manuella hanteringsmoment såväl hos 
dotterbolagen som hos moderbolaget. Dotterbolagen behöver inte längre lägga 
orders till moderbolaget för att fylla sina lager. Hos moderbolaget elimineras 
den manuella kontroll som idag existerar av den anledningen att man inte litar 
på dotterbolagens kompetens när det gäller orderläggning. Den information 
som finns betingad med den direkta kundordern görs direkt synlig på lagret 
genom en signal om att den inkommit för att möjliggöra omedelbar beredning 
och försändelse. Det innebär att ett direkt informationsflöde skapas. Flödet är 
enkelt och bygger på att den information som tidigare har skickats med 
manuella avbrott i stället når den avsedda positionen snabbare.  
 
Det finns dessutom andra områden inom moderbolaget som kan dra nytta av 
den information som finns betingad med den direkta kundordern. Den order 
som lagts vittnar om ett framtida lageruttag, som i sin tur kommer att leda till 
ett underskott i lager, vilket får påföljden att nya produkter måste tillverkas. Det 
innebär att den information som kommer med kundordern borde komma 
huvudplaneringen tillhanda. Snabb information dit innebär att arbetet med 
huvudplaneringen kan utföras med bättre framförhållning. Hos Q-Med AB idag 
tar man inte tillvara på denna externa information på rätt sätt. Det har fått 
konsekvensen att den logistiska kedjan inte är hel. Genom att tillgodogöra sig 
av den externa informationen skapas möjligheten att göra kedjan hel och på så 
sätt skapa underlag för ett mer effektivt logistikarbete i framtiden. 
Dessutom finns väldigt viktig information med varje order som säger mycket 
om kunden. Analyserad över tiden kan informationen från varje order 
synliggöra ett köpmönster. Flera kunder analyserade tillsammans kan ge 
köpmönster för hela marknader. Det ger företaget en möjlighet att lära känna 
kunden och marknaderna bättre och utgör ett utmärkt underlag för framtida 
prissättningsstrategier. Det underlaget saknas idag troligen skulle många små 
orders kunna elimineras om prissättningsstrategierna kunde bestämmas med 
rätt information som underlag 
 
 
7.3 Konsekvensanalys 
Det förslag som rekommenderats har eliminerat samtliga svagheter som 
identifierats och redogjorts för tidigare i rapporten. Det har däremot även 
eliminerat en av de styrkor som identifierats med dagens distributions- och 
orderhanteringssystem, nämligen tryggheten med att arbeta enligt väl inkörda 
rutiner. Rekommendationen är dock gjord med krav om att det nya systemet 
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ska kunna tillfredsställa Q-Med AB och dess kunder på ett effektivt sätt under 
en lång tid framöver. Därför måste det sägas att de fördelar som uppnås vida 
överstiger det faktum att man måste lämna tryggheten i att arbeta enligt kända 
rutiner.  
 
I denna konsekvensanalys belyses två nackdelar och fem fördelar med det nya 
systemet. 
 
Nackdelar  

• Ökade lagerkostnader hos moderbolaget 
• Ökad sårbarhet vid en lagerpunkt 

 
Fördelar 

• Eliminerar dubbellager 
• Bättre kundservice 
• Mindre mänsklig inblandning 
• Lägre total distributionskostnad 
• Effektiv informationshantering 

 
 
7.3.1 Ökade lagerkostnader hos moderbolaget 
Under den undersökta perioden skickades 1 462 försändelser från moderbolaget 
till de fem europeiska dotterbolagen. Om produkterna hade transporterats direkt 
till kunden, i stället för att gå via dotterbolagen, skulle antalet försändelser ha 
uppgått till 29 535. Antalet sprutor och sp-enheter skulle givetvis fortfarande ha 
varit detsamma. Dessa 1 462 försändelser hanterades av en person. Om 
direktdistribution hade använts skulle det ha krävt 2,75 tjänster (se bilaga 13). 
Det innebär att det krävs extra resurser som totalt skulle kosta Q-Med AB 609 
000 kronor årligen. Dessutom innebär införandet av plocklager en ökad årlig 
kostnad för hyra och avskrivningar på 78 718 kronor. Det har tidigare 
diskuterats hur Lambert & Stock (1999) påpekar hur viktigt det är att 
säkerställa att de orders som plockas är kompletta när expressleverans erbjuds, 
eftersom kostnaden för den enskilda leveransen är hög. Det är viktigt för Q-
Med AB att betänka i en situation då produkterna skickas från moderbolaget 
direkt till kund. 
 
 
7.3.2 Ökad sårbarhet vid en enda lagerpunkt 
Det faktum att den dubbla lagringen kan elimineras ses som en fördel med 
denna rekommendation och kommer att beskrivas vidare i rapporten. Det finns 
dock en nackdel att betänka, nämligen det faktum att en enda lagringspunkt gör 
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företaget mer sårbart mot exempelvis en brand. Idag finns ett mellanlager hos 
dotterbolagen som kan tillfredsställa marknaden i genomsnitt ytterligare 22 
dagar. Byggandet av ett nytt lager hos Q-Med AB finns sedan tidigare i 
planeringen. Det har även diskuterats att lagret ska separeras i två punkter. Det 
är en mycket god idé och blir ännu viktigare om direktdistribution skulle bli ett 
faktum. 
 
 
7.3.3 Eliminering av dubbellager 
Eliminering av den dubbla lagringen innebär att man kan sänka den 
genomsnittliga lagringstiden från 83 till 61 dagar. Det innebär att kostnaden för 
kapitalbindning reduceras med 416 356 kronor (se bilaga 9). Dessutom kan den 
minskade lagerhållningstiden ses som positiv ur en annan synvinkel, eftersom 
de produkter som Q-Med AB säljer är färskvaror. Det innebär främst för stora 
kunder som köper stora kvantiteter att bäst före datumet inte behöver betraktas 
som en lika kritisk faktor längre. 
 
Den lageryta som idag används för att lagra produkter hos dotterbolagen anses 
vara relaterad till området för distributionskostnader. I ett skede där 
direktdistribution nyttjas kommer en årlig kostnad om 843 768 kronor att 
elimineras från detta område (se bilaga 8). Denna kostnad kommer naturligtvis 
företaget att stå med i framtiden också, men det utrymme som den representerar 
kan användas till annat. Speciellt eftersom ytan är en kritisk faktor för vissa 
dotterbolag som stått för en kraftig tillväxt kan den tillgodogjorda ytan vara 
viktig, eftersom den innebär att de kan skjuta på ett eventuellt lokalbyte till 
framtiden. 
 
Produkthanteringen hos dotterbolagen kan elimineras helt och hållet. Antalet 
tjänster för produkthantering uppgår idag till 3,34 tjänster och kostar företaget 
991 638 kronor årligen (se bilaga 14). Denna kostnad inbesparas till fullo.  
 
Det finns även en inbesparing att göra hos dotterbolagen inom området för 
orderhantering (se bilaga 10). Denna inbesparing uppgår till 351 557 kronor. 
De moment som elimineras är läggandet av orders till moderbolaget, samt den 
tid som ordern tar att hantera efter registrering.  
 
 
7.3.4 Bättre kundservice genom ökad leveransservice 
Idag kan mellan 85 och 90 procent av den totala kundstocken erbjudas leverans 
dagen efter beställning. Med den direkta system som rekommenderas här kan 
hela 99 procent av alla kunder erbjudas leverans dagen efter. Här har ingen 
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direkt jämförelse gjorts av leveransprecisionen mellan de transportföretag som 
används idag och det transportföretag som förespråkas. Anledningen till det är 
att det har visat sig omöjligt att ta in en korrekt information om vilken 
leveransprecision som dagens transportföretag erbjuder, samt vad som räknas 
in i den leveransprecisionen. Det som kan sägas är dock att det transportföretag 
som förespråkas har en dokumenterad leveransprecision på 96,5 procent 
inklusive problem i kedjan som inte beror på fel från företagets sida. Det finns 
dock kunder i de större städerna där dotterbolagen finns belägna som idag har 
möjlighet att kunna erhålla sina produkter samma dag som beställningen görs. 
Det är en omöjlighet om samtliga produkter ska distribueras direkt från 
Uppsala. Det finns dock ingen undersökning gjord av Q-Med AB som tyder på 
att leverans samma dag är en förutsättning för att kunden ska fortsätta att köpa 
sina produkter från företaget. Om man ser till produktens natur är det föga 
troligt att det är en kritisk faktor, men det rekommenderas att Q-Med AB i 
framtiden undersöker sina kunders preferenser inom detta område närmare. 
 
Användandet av en enda stor aktör innebär dessutom att servicen från 
transportföretaget blir större. Under de diskussioner som förts med 
transportföretaget har en proaktiv störningsrapport dagligen utlovats. Det 
innebär att kedjan mellan Q-Med AB och kunden analyseras dagligen och i de 
skeden när en störning på kedjan kunnat identifieras får Q-Med AB kännedom 
om detta i god tid. Det innebär att de kan meddela kunden att en specifik 
försändelse kommer att bli försenad, innan kunden per automatik har märkt det. 
Det försätter Q-Med AB i en position där man framstår som mer professionella 
och mer pålitliga i kundens ögon, en psykologisk faktor som inte bör 
underskattas.  
 
 
7.3.5 Mindre mänsklig inblandning 
Som tidigare fastställts i denna rapport finns idag ett antal manuella 
hanteringsmoment rörande orderhanteringen som bör elimineras. De moment 
som elimineras i framtiden är följande: 
 

• Läggandet av order från dotterbolag till moderbolag 
• Manuell hantering i kopplingen mellan orderregistrering och lager hos 

dotterbolagen 
• Manuell kontroll och godkännande av order från dotterbolag hos 

moderbolaget 
 
Den manuella hantering hos dotterbolagen som tas upp i dessa punkter har 
beskrivits närmare i bilaga 10. 
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Den manuella hanteringen hos moderbolaget är den som anses som mest 
kritisk. I den direkta kontakten med kund är det oundvikligt att det finns 
manuella moment om det inte finns någon form av e-business lösning 
upprättad. Däremot kan hanteringen hos moderbolaget effektiviseras. I den här 
rekommendationen förespråkas att de orders som inkommer och registreras hos 
dotterbolagen direkt gör sig synliga på lagret. Det är där som 
informationsbehovet är akut för att snabbt kunna skicka produkterna till 
kunden. Vissa moment som idag är förknippade med orderhanteringen kan 
dock elimineras hos moderbolaget. Den kontroll som görs av de orders som 
idag läggs från dotterbolagen kan elimineras till fullo. Det finns inte längre 
någon anledning att kontrollera den lagda order, eftersom det är en direkt 
kundorder. Dessutom bör Q-Med AB låta Movex allokera upp produkter till 
varje kundorder. Av de 1 231 orders som lades till moderbolaget från 
dotterbolagen under den undersökta perioden har ungefär hälften allokerats upp 
manuellt, beroende på att de systeminställningar som gjorts i Movex inte varit 
lämpliga. 
 
Givetvis innebär en reduktion av mänsklig inblandning en resursinbesparing för 
företaget, men det finns också en annan aspekt som är viktig att betänka. Vid 
moderbolaget hanteras orders enligt ett system som har en stark personlig 
prägel. Det stora beroendet av specifika individer innebär att företaget står sig 
väldigt sårbart inför en längre tids sjukskrivning eller händelse av att 
nyckelpersonal skulle säga upp sig. Den risken försvinner helt med ett effektivt 
utnyttjande av en systemteknisk lösning. 
 
 
7.3.6 Effektiv informationshantering 
Det har tidigare beskrivits i denna rapport att Q-Med AB idag inte nyttjar den 
information som finns betingad med varje order på ett effektivt sätt. Den 
systemtekniska integration som rekommenderas erbjuder möjligheten att vinna 
fördelar genom en mer effektiv informationshantering. Det handlar främst om 
två områden, som beskrivs närmare här. 
 

• Kund-/marknadsanalys 
• Underlag för professionellt logistikarbete 
 

 
7.3.7 Kund-/marknadsanalys 
Den direkta kundordern innehåller en stor del information om den specifika 
kunden. Det handlar inte bara om den kvantitet som kunden beställer vid den 
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specifika ordern. En kunds beställningar analyserade över tiden ger bilden av 
ett köpmönster som är unikt för varje specifik kund. Fler kunder grupperade ger 
företaget en bild av hur köpmönstret för en hel marknad ser ut. Den information 
är ett måste för det företag som vill utforma effektiva prissättningsstrategier. 
Målet med dessa strategier kan exempelvis vara att stimulera kunden till större 
beställningar för att reducera antalet transporter och förskjuta lagerhållningen 
på kunden. En större kännedom om kunden ökar också möjligheten till ett 
närmare samarbete genom att ökad kännedom ger en större trygghet i 
relationen och Q-Med AB kan lättare bygga den relationen genom att man kan 
utläsa kundens historia med företaget. 
 
 
7.3.8 Underlag för professionellt logistikarbete 
Den direkta kundordern används idag endast till att bereda försändelsen till den 
aktuella kunden. Vad kundordern säger idag är att det kommer att ske ett 
lageruttag hos det aktuella dotterbolaget. Det lageruttaget kommer så 
småningom att generera ett lageruttag hos moderbolaget i Uppsala, som i sin 
tur kommer att generera en inköpsorder av råmaterial i framtiden. 
Informationen från den direkta kundordern tas idag inte in i huvudplaneringen. 
Det är en brist som borde åtgärdas. Genom att låta informationen från den 
direkta kundordern gå via affärssystemet direkt in i huvudplaneringen kan 
inköpsorders och tillverkningsplaner uppdateras snabbare genom att den 
orderrelaterade informationen skapar underlag för prognostisering. Idag görs 
prognoser på 18 månaders sikt rullande. Dessa prognoser uppdateras med ett 
kvartals intervall. Anmärkningsvärt är att ingen information från den senaste 
perioden utnyttjas i prognostiseringen. Det är givetvis en brist och det har visat 
sig att Q-Med AB har haft svårt att lägga korrekta prognoser. En mycket trolig 
anledning till det är att man i prognosarbetet inte inkluderar historiska data. De 
historiska data som bör inkluderas i prognosarbetet är främst data som kommer 
från den senaste perioden, för Q-Med AB innebär det data från det senaste 
kvartalet. 
 
 
7.3.9 Lägre total distributionskostnad 
Den rekommendation som har getts i denna rapport får naturligtvis även 
kostnadsmässiga konsekvenser. Tvärtemot vad man kanske kan tro innebär det 
faktiskt en kostnadsreduktion med drygt 30 procent (se bilaga 15). De 
administrativa kostnadsskillnaderna har varit relativt enkla att beräkna. 
Däremot har det inta varit helt trivialt att jämföra direkta transportkostnader 
mellan två så vitt skilda modeller. Kostnaden för dagens system har betstämts 
genom analys av de uppföljningar som gjorts av transporterna hos moderbolag 
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och dotterbolag. Jämförelsen krävde att samtliga orders under den undersökta 
perioden analyserades med avseende på vikt och volymvikt och sattes i relation 
till de kostnader som garanterats av den rekommenderade transportören (se 
bilaga 16). 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först rapportens pålitlighet. Därefter förs en 
diskussion om fortsatt arbete utifrån de rekommendationer som getts, samt 
vilka logistiska områden Q-Med AB bör fokusera på i framtiden. 
 
Rapportens pålitlighet 
Det mål och syfte som fastsällts för detta arbete har uppfyllts genom att de tre 
forskningsfrågorna besvarats. Resultatet består i en rekommendation som leder 
till ett antal punkter som bör förbättras för att leda Q-Med AB på rätt spår i 
framtiden. De konsekvenser som bör framhävas som de viktigaste är 
elimineringen av produkthanteringen hos dotterbolaget samt effektiviseringen 
av informationshanteringen och att dessa förbättringar dessutom innefattar en 
årlig kostnadsinbesparing på 2 728 823 kronor.  
 
Det resultat som uppnåtts i denna rapport styrks av det faktum att det till största 
del byggs av primärdata som insamlats med hjälp av de personer som anses ha 
bäst kunskap inom de specifika områdena. Därtill har planeringen av projektet 
varit väldigt noggrann och innefattat tre planeringshorisonter. Dessa horisonter 
har byggts upp av kontinuerliga veckoplaneringar, tre stycken fasplaneringar, 
samt en fullständig projektplanering. Den noggranna planeringen har kraftigt 
reducerat risken för att relevanta delar har förbisetts eller inte hunnits med. 
Den främsta svagheten som kan identifieras är det faktum att inget besök gjorts 
hos dotterbolagen. När rutiner och processer behandlas är det negativt att inte 
kunna studera dem i detalj på plats. För att avhjälpa det har en mycket god 
kontakt byggts upp med dotterbolagen för att säkerställa att den information 
som kommit oss tillhanda har varit så korrekt som möjligt.  
 
Implementering 
Om företaget bestämmer sig för att gå efter den rekommendation som getts 
krävs ett metodiskt tillvägagångssätt. Främst krävs en noggrann planering, 
eftersom det handlar om en strukturell förändring som berör flera olika 
områden. I den planeringen bör syftet utredas noggrant och utformningen ska 
göras på det sätt som bäst anses fylla syftet. Därefter kan arbetet med den 
systemtekniska integreringen påbörjas. Det är viktigt att bygga upp en struktur 
här som gör det möjligt att ta tillvara på den information som ska hanteras. 
Implementeringen kommer att ta tid, eftersom det tar resurser i anspråk från 
flera olika delar av företaget. Det krävs också utbildning av den personal som 
ska hantera programmet. Det finns redan en planering för införandet av Movex 
hos dotterbolagen så ytterligare diskussion inom detta område lämnas därhän.  
Nästa steg blir att implementera den fysiska delen av rekommendationen, 
direktdistributionen. Innan produkterna kan distribueras direkt ifrån 
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moderbolaget krävs också en ombyggnation av lagret. Ett plocklager måste 
utformas för att möjliggöra snabb hantering av det stora antalet orders som 
inkommer dagligen. Därefter kan direktdistribution dras igång i full skala. När 
helheten är fullständigt implementerad kommer kontinuerlig uppföljning att bli 
en speciellt viktig faktor i inledningen. Det är viktigt att i förväg sätta upp 
riktlinjer och mål som den faktiska prestandan kan mätas emot. 
 
Framtida logistikarbete 
Beträffande det fortsatta logistiska arbetet på Q-Med AB så finns det många hål 
att fylla. Så länge företaget är lönsamt är det naturligt att man inte fokuserar på 
kostnadssidan. Ett problem som kan identifieras är att det största affärsområdet, 
estetik, befinner sig på toppen av dess tillväxt med befintliga produkter på 
befintliga marknader. Ständigt utvecklas nya produkter av andra företag som 
vill komma in på marknaden. Det gör att konkurrensen hårdnar. Det innebär att 
det finns en risk för att Q-Med AB:s marginal kommer att bli mindre i 
framtiden. I ett sådant scenario kommer kostnadssidan att spela en allt viktigare 
roll i företagets strävan att visa positiva siffror i bokslutet. En mer effektiv 
informationshantering och ett mer ändamålsenligt utformat logistiskt flöde kan 
bidra till att kostnadssidan minskar. Bara inom ramarna för denna rapport har 
stora inbesparingar kunnat göras. Det är rimligt att tro att det ser lika ut inom 
andra närliggande områden också. Det är nu det är dags att se över 
effektiviteten, inte när konkurrenterna redan har ätit upp försprånget. 
 
Q-Med AB:s organisationsstruktur visar bilden av ett centraliserat företag. 
Dotterbolagen är småföretag där de anställda kan betraktas som mångsysslare. 
Dock så läggs flera tunga poster på dotterbolagen. Beslutsordningen borde följa 
den organisationsstruktur som byggts upp och låta de flesta stora beslut falla på 
moderbolagets lott. Man bör även diskutera dotterbolagens roll i ett framtida Q-
Med AB och ställa sig frågan om de ska hantera så många olika områden som 
de gör idag eller om ska de vara renodlade säljbolag. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Manuell orderregistrering 
 
 

Dokumentnamn 
Kundorderhantering 

Dokumentnummer 
03AI03 

Ersätter 
05 

Utgåva 
06 

Utfärdad av, Funktion 
Marie Deremar, Order- / Kundservice 
ansvarig 

Utfärdad av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Johan Knutsson, Handläggare Order- / 
Kundservice 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Christina Leitner, Regional Marketing 
Director 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Lana Karlmark, QA 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Projektnummer 
 
Godkänd fr o m:  
Gäller fr o m:  

 
 

Syfte 
Instruktionen beskriver hur alla beställningar av Q-Meds produkter för vidare 
distribution ska hanteras så att kundens önskemål och gällande avtal uppfylls, 
vilket ska framgå av den orderbekräftelse som utfärdas som en kvittens på 
kontraktsgenomgång. 
 
Omfattning 
Samtliga produkter med status godkänd som lagerförs hos Q-Med som en 
färdigvara eller sp-material, dvs slutprodukter och tryckt informationsmaterial, 
som skall levereras från lagret till en kund 
 
Referensdokument 
 Ändringsmeddelande CI_ 03AI03 
Dokumentnamn Dokumentnummer 
Kundorderadministration i Movex 03AI01 
Deflux – Ordering from and shipment to PHC, 
USA 

03AI05 

Kreditvillkor för Q-Meds kunder 21AI21 
Attest- och befogenhetsstruktur 01AI03 
Leverans av slutprodukt 15WI03 
Skeppning Movex 15WI10 
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Ansvar 
Respektive affärsområde ansvarar för att kundorderfunktionen löpande erhåller 
information om nya kunder och överenskommelser avseende priser, leverans- 
och betalningsvillkor.  
 
Kundorderfunktionen ansvarar för  

• Registrering av informationen från respektive affärsområde  i Movex 
kund- och prisregister. 

• Mottag av kundorder, bekräftelser till kund, reservation av produkt i 
lager och sändande av fakturor. Kundorderfunktionen har befogenhet 
att effektuera beställningar enligt vad som anges i instruktionerna för 
kreditvillkor och befogenhet/attest. 

• Information till skeppningsfunktionen så att levererans sker enligt 
kundens önskemål. 

 
Skeppningsfunktionen ansvarar för uttag från lager, förpackning och 
adressering för transport, bokning av transport samt rapportering av lageruttag. 
 
Kundreskontraansvarig ansvarar för kreditbevakning och administration av 
kreditvillkor 
 
Definitioner 
Kund: beställare och  mottagare av artiklar som lagerförs som färdigvaror, med 
QA status godkänd, och sp-material. 
 
Utbildning/Certifikat 
Kundorderfunktion: Utbildning och certifikat för kundorderadministration i 
Movex. 
Skeppningsfunktion: Utbildning och certifikat för kundorderadministration 
samt skeppning. 
 
Lokalisering 
N/A 
 
Utförande 
 
Beställning från extern kund 
Beställningar från kunder inkommer antingen per telefon, fax, e-post, brev eller 
genereras från  
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Q-Meds webshop. Kundorder vidarebefordras till kundorder funktionen enligt 
nedan: 
 
telefonsamtal kopplas till respektive kundorderfunktion. Om ingen svarar och 
kunden inte önskar bli uppringd och vill lämna en beställning direkt är det 
viktigt att ta följande uppgifter och sända dessa till kundorderfunktionen via e-
post: 
 

• beställarens namn och klinikens/företagets namn ALT. kundnummer 
• beställd artikel och mängd 
• önskad leveranstid 

 
Telefonnummer 
telefax och brev lämnas i respektive kundorderfunktions postfack. 
 
E-post som har sänts till Q-Meds e-postadress sänds vidare till respektive 
kundorderfunktion. 
 
Beställningar från läkare eller kliniker i länder där ett dotterbolag eller 
distributör finns, hänvisas av kundorderfunktionen till Q-Meds dotterbolag och 
distributörer i respektive land. Finns det ingen distributör/dotterbolag i det 
aktuella landet lämnas förfrågan vidare till respektive affärsområde. 
Beställning från extern kund via Webshop 
Q-Meds Webshop är integrerad med Q-Meds affärssystem. Beställningar från 
Webshop når kundorderfunktionen som en preliminärt registrerad order i 
affärssystemet. 
 
Beställning från intern kund 
Beställaren gör sin beställning genom att ringa till Q-Meds Order- & 
Kundservice eller genom att sända e-post till order@q-med.com. 
 
Verifiering av kund 
Förutsättning för registrering av kundordern i Movex enligt 03AI01, är att 
kunden finns upplagd i i Movex kundregister som godkänd kund. 
 
Om beställaren inte är upplagd som kund måste en kontroll göras så att 
beställaren godkänns som kund av affärsområdet. Norska, svenska och finska 
beställare, som vänder sig direkt till Q-Med, ska i första hand hänvisas till Q-
Meds representant för respektive land. 
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Godkänns beställaren som en ny kund läggs uppgifterna in i kundregistret 
enligt 03AI01. 
Beställning via Q-Meds webshop kan endast göras av godkända kunder som 
erhållit användarkonto och lösenord från Q-Med. 
 
Registrering av beställning från kund 
Vid registrering av kundorder enligt 03AI01 anges orderdatum, kundens 
önskade leveransdatum, bekräftat leveransdatum (= leverans från Q-Med), 
kundnummer; leveransadress om den avviker från adressen som finns angiven 
på kunden; antalet beställda produkter och mängd. 
 
De gällande pris-, rabatt- och avtalsuppgifterna för kunden hämtas automatiskt 
från under-liggande register i Movex, som är kopplade till kundregistret. 
 
Produkttillgängligheten kontrolleras i samband med registrering av kundordern, 
eftersom lagersaldo per artikel och batch framgår av orderregistreringsbilden. 
 
Det bekräftade leveransdatumet ska överensstämma med kundens önskade 
leveransdatum om produkttillgängligheten så tillåter. Det bekräftade 
leveransdatumet anges per orderrad 
 
Order från Webshop 
En kundorder som registrerats i webshop fastnar i Movex s.k. 
batchorderingång, och tilldelas ett temporärt batchordernummer.  
 
Den temporära ordern kontrolleras av kundorrderfunktionen samt av systemet 
enligt samma principer som en normalt registrerad kundorder.  
 
Om samtliga uppgifter på batchordern är riktiga, godkänns den manuellt och en 
kundorder skapas, dvs ordern uppdaterar orderregistret. 
 
Om ordern innehåller felaktigheter, måste dessa justeras innan det är möjligt att 
godkänna ordern, dvs uppdatera orderregistret. 
 
Kreditspärrad kund 
Om någon av kreditspärrarna på kunden har aktiverats av systemet, avbryts 
orderregistreringen och åtgärder enligt 21AI21 vidtas. 
 
Orderbekräftelse 
En orderbekräftelse skrivs ut per automatik efter avslutad registrering av varje 
order och skickas per telefax till kunden, om uppgift om kundens faxnummer 
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finns. Vid beställning per telefon lämnas bekräftelsen vanligtvis muntligen vid 
beställningstillfället. 
 
Vid beställning i Webshop är orderbekräftelsen tillgänglig i kundens 
orderhistorik i Webshop. 
 
Orderbekräftelserna sparas hos respektive kundorderfunktion. 
 
Leverans på bekräftat leveransdatum 
Skeppningsfunktionen skriver ut plocklistor i systemet på respektive 
kundorders bekräftade leveransdatum enligt 03AI01. 
Skeppningsfunktionen plockar enligt plocklista, packar, rapporterar lageruttag, 
skriver ut följesedlar, adresserar och utfärdar erforderlig exportdokumentation 
enligt 15WI03 och 03AI01. 
 
De signerade följesedelskopiorna sparas hos skeppningsfunktionen. 
 
Faktura 
Kundorderfunktionen utfärdar fakturor för de orders som skeppningsfunktionen 
rapporterat lageruttag och sänder 2 ex till kunden. 2 kopior per faktura lämnas 
till kundreskontraansvarig för betalningsbevakning. 
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Flödesschema, Processbeskrivning 
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Bilaga 2. Åtgärder vid kreditspärr 
 
 
 

Dokumentnamn 
Kundorderhantering 

Dokumentnummer 
03AR02 

Ersätter 
08 

Utgåva 
09 

Utfärdad av, Funktion 
Marie Deremar, Order-/kundservice ansvarig 

Utfärdad av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Johan Knutsson, Handläggare Order-/kundservice 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Christina Leitner, Regional Marketing Director 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Anna Tenstam Lundvall, VP AO Estetik 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Anna Eriksrud, VP AO Hospital Healthcare 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Bernd Kuntscher, General Manager Norden 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Granskad och godkänd av, Funktion 
Lana Karlmark, QA 

Granskad och godkänd av/Namnteckning 
 

Datum: 
 

Projektnummer 
 
Godkänd  fr o m:  
Gäller fr o m:  

 
 
Syfte 
Q-Meds orderhantering ska säkerställa att rätt artikel levereras till rätt kund till 
rätt pris i rätt tid, dvs i enlighet med kundens önskemål och gällande avtal. 
 
Omfattning 
Hantering enligt denna rutin avser beställningar av samtliga godkända 
slutprodukter för distribution till Q-Meds kunder. 
 
Referensdokument 
 Ändringsmeddelande CI_ 03AR02 
Dokumentnamn Dokumentnummer 
Kundorderhantering 03AI03 
Kundorderadministration i Movex 03AI01 
Deflux-Order from and shipment to PHC, USA 03AI05E 
Kreditvillkor för Q-Meds kunder 21AI21 
Attest- och befogenhetsstruktur 01AI03 
Packning och leverans av gods 15TR02 
Exclusive Distributors Agreement AB099 
 

Ansvar 
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Respektive affärsområde ansvarar för att kundorderfunktionen löpande erhåller 
erforderlig information om nya kunder och överenskommelser avseende priser, 
leverans- och betalnings-villkor.  
 
Kundorderfunktionen ansvarar för att kundorderrelaterad information från 
respektive affärsområde registreras i Movex så att kundregister och prisregister 
är uppdaterade innan beställning från kund kommer. 
 
Kundorderfunktionen ansvarar för mottag av kundorder, bekräftelser till kund, 
reservation av produkt i lager och sändande av fakturor. Kundorderfunktionen 
har befogenhet att effektuera beställningar enligt vad som anges i 
instruktionerna för kreditvillkor och befogenhet/attest. 
 
Kundorderfunktionen ansvarar för att skeppningsfunktionen erhåller nödvändig 
information för att kunna leverera ut varor enligt kundens önskemål. 
 
Skeppningsfunktionen ansvarar för uttag från lager, förpackning och 
adressering för transport, bokning av transport samt rapportering av lageruttag. 
 
Kunder 
Q-Meds kunder utgörs i huvudsak av Q-Meds dotterbolag och distributörer. 
Samarbetet med distributörerna regleras av ett avtal, som anger 
ansvarsförhållandena (AB099). I de länder där inget distributörsförhållande 
finns utgörs kunderna av slutanvändare av Q-Meds produkter. Dessa kunder 
ska vara godkända av respektive affärsområde eller landrepresentant. 
 
Kundorderfunktion 
Q-Meds kundorderfunktion är organisatoriskt placerad inom AO Estetik. 
Kundorderfunktionens kontaktinformation:  
e-mail: order@q-med.com; direktfax: +46 18 474 90 05 
 
Utförande 
 
Inkommande order 
Kundorderfunktionen är huvudsaklig mottagare av samtliga inkommande order.  
 
Beställningar tas emot per telefon, fax, e-mail, internet eller brev. Beställningar 
som inkommer till Q-Med centralt, t.ex. per telefax , brev eller via Q-Meds 
hemsida, skall genast vidare-befordras till kundorderfunktionen. 
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Beställningar per telefon kopplas till kundorderfunktionen. Om inget svar fås 
på respektive anknytning tar den som har samtalet ett meddelande så att 
beställaren kan bli kontaktad av kundorderfunktionen. 
 
Säkring av leverans 
När en order kommit in kontrollerar ordermottagaren om beställaren är 
kvalificerad som kund, dvs finns registrerad som godkänd kund i kundregistret 
i affärssystemet Movex alternativt finns registrerad som distributör i 
adresslistan över dotterbolag/distributörer eller slutligen är godkänd som kund 
av affärsområdet. 
 
Ordermottagaren undersöker produkttillgängligheten genom att kontrollera det 
godkända lagersaldot per artikel i affärssystemet. 
 
En reservation görs genom att beställningen registreras som en order i Movex. I 
och med att ordern registrerats ligger den som en reservation i lagersaldot i 
Movex och skeppnings-funktionen ser den som en post i orderstocken över 
olevererade order.  
 
Leveranstid 
Bekräftat leveransdatum, dvs det datum när leverans från Q-Med kommer att 
ske, anges vid orderregistrering. Tid från orderregistrering till att varorna 
skickas från Q-Med bör ej överstiga 3 arbetsdagar. 
 
Orderbekräftelse 
Bekräftelse av en order som mottagits via webshop visas, efter godkännande av 
ordern av orderfunktionen, som en orderbekräftelse i kundens orderhistorik i 
webshopen. Som bekräftelse på att en skriftlig order mottagits skickar 
orderavdelningen en orderbekräftelse per fax, så snart leverans säkrats, under 
förutsättning att uppgift om faxnummer finns. Har beställning tagits emot per 
telefon lämnas bekräftelsen vanligtvis muntligen vid beställningstillfället.  
 
Ändring av order 
Om kund inkommer med ändringar efter bekräftelse av order, registreras 
ändringen på den ursprungliga ordern, som därmed bibehåller sitt 
ordernummer, och en ny uppdaterad orderbekräftelse skrivs ut. 
 
Kreditspärr 
Om kreditspärr på kunden aktiverats avbryts orderregistreringen enligt 
instruktion 21AI21. Istället för en orderbekräftelse erhåller kunden ett telefax 
från orderfunktionen om att ordern har mottagits men ej kan processas pga 
kreditspärr. 
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Leverans 
Skeppningsfunktionen skriver ut plocklista, plockar, rapporterar, skriver ut 
följesedel, adresserar och sänder produkterna. Följesedel bifogas alla 
försändelser. Till länder utanför EU bifogas även tull faktura och övrig 
erforderlig exportdokumentation, som t.ex. ursprungscertifikat. Leverans sker 
med DHL, Postens företagspaket, reguljär flygtrafik eller bil, om kunden inte 
angett annat krav, som godkänts av Q-Med. 
 
Faktura 
När leveransen har gått iväg, skriver orderfunktionen ut en faktura och sänder 
den till kunden. Fakturakopiorna, 2 ex per faktura, lämnas till 
kundreskontraansvarig för bevakning. 
 
Arkivering 
För att en order skall anses fullständig, skall orderansvarig kontrollera i 
databasen att leveransen är rapporterad som levererad och att faktura har 
skrivits ut. 
 
Utskrivna dokument ska arkiveras: 
Dokument:             Ansvarig:                              Pärm: 
Orderbekräftelse    Orderfunktionen                   ”Orderbekräftelse” 
Följesedel               Skeppningsfunktionen          N/A                                                                  
Fakturakopior         Kundreskontraansvarig         ”Obetalda kundfakturor” 
 
Övriga dokument arkiveras på server och säkerställs genom kontinuerlig back-
up. Dokumenten arkiveras i kontorsmiljö i ett år och därefter ytterligare fem år 
i arkivmiljö. 
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Flödesschema, Processbeskrivning 
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kunder, avtal, priser, 
kampanjer, villkor och 
annan orderrelaterad 
information 

Uppdaterade 
kunduppgifter 
i Movex 

21AI21 
Kreditvillkor för Q-Meds 
kunder 

KO:6.2 Reg         KO:6.2God-      
kundorder            kännande   
i Movex               weborder        
 
 
   KO: Kund        KO: Kund  

   kreditspärr       kreditspärr 

KO: 6.5 Skriv ut och 
posta fakturor 

KR: 6.6 

Arkivering av 
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Bilaga 3. Orderhantering vid dotterbolagen 
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 Italien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frankrike  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Davidson & Wikström   
 76   



 
 
   Bilaga 3     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tyskland  
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Bilaga 4. Total kvantitet per kund och år 
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Total kvantitet England Spanien Italien Frankrike Tyskland Totalt Procent 
1 268 (27%) 49 (8%) 84 (5%) 472 (24%) 445 (12%) 1318 15% 
2 130 (13) 43 (7) 120 (8) 145 (8) 395 (11) 833 10% 
3 56 (6) 34 (6) 55 (3) 54 (3) 246 (7) 445 5% 
4 37 (4) 14 (2) 113 (7) 59 (3) 227 (6) 450 5% 
5 23 (2) 23 (4) 46 (3) 98 (5) 301(8) 491 6% 

6-10 88 (9) 148 (25) 309 (19) 208 (11) 593 (16) 1347 15% 
11-15 65 (7) 67 (11) 158 (10) 199 (10) 413 (11) 902 10% 
16-20 52 (5) 47 (8) 74 (5) 98 (5) 208 (6) 479 6% 
21-30 57 (6) 51 (9) 188 (12) 155 (8) 288 (8) 740 9% 
31-40 35 (4) 33 (6) 103 (6) 120 (6) 158 (4) 449 5% 
41-50 29 (3) 20 (3) 59 (4) 92 (5) 96 (3) 296 3% 
51- 144 (15) 57 (10) 281 (18) 233 (12) 230 (6) 945 11% 

Antal kunder 984 586 1590 1933 3600 8693 100% 

 
 

Figur 1. Total kvantitet per kund och år. Siffrorna i första kolumnen visar 
antalet slutprodukter per år.  Siffrorna i kolumnerna under varje land visar 
hur många kunder som beställt det specifika antalet samt procent av det 
totala. 
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Bilaga 5. Slutprodukter per försändelse 
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SP/ Försändelse England Spanien Italien Frankrike Tyskland Totalt Procent 
1 1627 (25%) 312 (18%) 364 (7%) 1310 (21%) 2452 (25%) 6065 21% 
2 1249 (19) 208 (12) 387 (8) 984 (16) 1642 (17) 4470 15% 
3 676 (10) 75 (4) 109 (2) 268 (4) 901 (9) 2029 7% 
4 472 (7) 31 (2) 503 (10) 199 (3) 473 (5) 1678 6% 
5 376 (6) 41 (2) 170 (3) 1043 (17) 1199 (12) 2829 10% 

6-10 1091 (17) 664 (39) 1242 (24) 1107 (18) 1501 (15) 5605 19% 
11-15 200 (3) 77 (5) 1076 (21) 724 (11) 1028 (10) 3105 11% 
16-20 253 (4) 151 (9) 292 (6) 140 (2) 224 (2) 1060 4% 
21-30 240 (4) 81 (5) 639 (13) 361 (6) 310 (3) 1631 6% 
31-40 82 (1) 21 (1) 116 (2) 52 (1) 69 (1) 340 1% 
41-50 83 (1) 12 (1) 80 (2) 29 (0) 37 (0) 241 1% 

51- 159 (2) 17 (1) 96 (2) 102 (2) 108 (1) 482 2% 
Totalt 6508 1690 5074 6319 9944 29535 100% 

Figur 2. Antal slutprodukter per försändelse. Siffrorna i första kolumnen visar antalet 
slutprodukter per försändelse.  Siffrorna i kolumnerna under varje land visar hur 
många försändelser som skickats med det specifika antalet samt procent av det totala. 
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Bilaga 6. Försändelser per kund och år 
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Försändelser  England Spanien Italien Frankrike Tyskland Totalt Procent 
1 334 (34%) 230 (39%) 686 (43%) 859 (44%) 1611 (45%) 3720 43% 
2 157 (16) 138 (24) 313 (20) 304 (16) 737 (20) 1649 19% 
3 85 (9) 66 (11) 172 (11) 177 (9) 424 (12) 924 11% 
4 65 (7) 45 (8) 109 (7) 143 (7) 246 (7) 608 7% 
5 36 (4) 33 (6) 77 (5) 108 (6) 197 (5) 451 5% 

6-10 144 (15) 61 (10) 157 (10) 243 (13) 280 (8) 885 10% 
11-20 79 (8) 12 (2) 64 (4) 78 (4) 89 (2) 322 4% 
21 - 84 (9) 1 (0) 12 (1) 21 (1) 16 (0) 134 2% 

Totalt 984 586 1590 1933 3600 8693 100% 

Figur 3. Det totala antalet försändelser per kund och år. Den första kolumnen visar  
antalet försändelser och de landspecifika kolumnerna visar antalet kunder samt 
procent av det totala. 
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Bilaga 7. Snittbeställning per försändelse 
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Snittbeställning     England Spanien Italien Frankrike Tyskland Totalt Procent 
1 407 (41%) 83 (14%) 344 (22%) 566 (29%) 756 (21%) 2156 25% 
2 233 (24) 71 (12) 169 (11) 266 (14) 648 (18) 1387 16% 
3 105 (11) 44 (8) 79 (5) 109 (6) 333 (9) 670 8% 
4 49 (5) 45 (8) 84 (5) 82 (4) 267 (7) 527 6% 
5 48 (5) 42 (7) 49 (3) 174 (9) 368 (10) 681 8% 

6-10 86 (9) 186 (32) 220 (14) 357 (18) 655 (18) 1504 17% 
11-15 24 (2) 40 (7) 134 (8) 231 (12) 381 (11) 810 9% 
16-20 14 (1) 39 (7) 60 (4) 67 (3) 88 (2) 268 3% 
21-30 10 (1) 25 (4) 117 (7) 57 (3) 65 (2) 274 3% 
31-40 2 (0) 5 (1) 70 (4) 11 (1) 16 (0) 104 1% 
41-50 2 (0) 3 (1) 47 (3) 3 (0) 10 (0) 65 1% 
51- 4 (0) 3 (1) 217 (14) 10 (1) 13 (0) 247 3% 

Totalt 984 586 1590 1933 3600 8693 100% 

Figur 4. Snittbeställning per försändelse. Visar förhållandet Total kvantitet per 
kund och år/Antal försändelser per kund och år. Första kolumnen visar antalet 
slutprodukter . De landspecifika kolumnerna visar antalet kunder samt procent av 
det totala. 
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Vid direktdistribution elimineras 93,8 procent av den totala lagerytan hos 
dotterbolagen. Det är baserat på att de sprutor och det sp-material som ska till 
kund inte längre lagerhålls där. Fortfarande kommer dock en del sp-material 
som används vid mässor och liknande att lagerhållas hos dotterbolagen. Siffran 
93,8 procent har framkommit genom en samlad analys av samtliga Europeiska 
dotterbolag. Den kostnad som eliminerats står i direkt relation till det faktum att 
produkter lagerhålls och är därför intressant inom ramarna för denna rapport. 
Eliminering av lageryta innebär dock inte att kostnaderna försvinner, eftersom 
dotterbolagen fortfarande betalar för den ytan. Däremot kan det ses som att 
resurser frigörs för att utnyttjas till annat. 
 
Den eliminering av lagerytan som kan göras har beräknats genom att volymen 
för såväl slutprodukter som sp-material har tagits fram. Volymen för de tolv 
vanligaste sp-artiklarna, som utgör över 80 procent av det totala antalet sp-
enheter, är känd och ett volymvärde har kunnat sättas på dessa. Därefter har ett 
antagande gjorts om att de också utgör drygt 80 procent av den totala volymen. 
Det har gett en genomsnittlig volym för sp-materialet på 48,6 cm³. Det totala 
antalet sp-enheter uppgick till 806 508. Det ger en total volym på 39 196 289 
cm³. Av detta sp-material stannade 171 886 enheter hos dotterbolagen. Det 
innebär att den samlade volymen av det sp-material som stannade hos 
dotterbolagen uppgick till 8 353 660 cm³. Det sp-materialet ska stanna hos 
dotterbolagen även i framtiden och omfattas inte av direktdistributionen. 
Under den undersökta perioden såldes totalt 260 275 sprutor av dotterbolagen. 
Den genomsnittliga volymen per sprutförpackning är 363,5 cm³. Det ger en 
total volym på 94 609 963 cm³. 
Det ger oss en total lagerhållen volym hos dotterbolagen på 133 806 252 cm³.  
Med dessa faktorer kända kan den del av den lagerhållna ytan som elimineras 
hos dotterbolagen beräknas enligt: 
 
 
 
 
 

(133 806 252 – 8 889 436)/133 806 252 = 0,938 
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Den totala kostnaden för lagerytan hos dotterbolagen uppgår idag till 899 953 
kronor fördelat enligt följande: 
 
 

England: 568 63914 kr 
 Italien: 148 09315 kr 
 Tyskland:  52 32316 kr 
 Frankrike:   46 33517 kr  
 Spanien:  37 41018 kr 
 
Det ger en total kostnadsreduktion på till 899 953*0,938 = 843 768 kronor.  

                                                 
14 Ann-Sofie Lundmark, Q-Med (UK) Ltd, England 
15 Silvia Galandini, Q-Med ICT Srl, Italien 
16 Astrid Djorak, Q-Med GmbH, Tyskland 
17 Florence Jager, Q-Med S.a.r.l., Frankrike 
18 Arantxa Jiménez, Q-Med Spain S.L., Spanien 
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Bilaga 9. Kapitalbindning hos dotterbolagen 
 
Lagret i Uppsala omsätts 6 gånger på ett år19. Det innebär en genomsnittlig 
lagerhållningstid på ca 61 dagar. Hos dotterbolagen finns ett totalt 
genomsnittslager på 15 945 sprutor. Det innebär en genomsnittlig 
lagerhållningstid på 22 dagar. Genom den rekommendation som getts i 
rapporten kan lagerhållningen hos dotterbolagen elimineras utan att 
lagerhållningstiden hos moderbolaget ökar. Det är snarare troligt att det 
jämnare flöde som uppnås hos moderbolaget kan få till följd att lagernivåerna 
kan sänkas. Det är dock inget som behandlas vidare här. Här beräknas en 
reducerad kapitalbindning till följd av att mellanlagret hos dotterbolagen 
elimineras. 
 
Q-Med AB använder sig av en kalkylränta på 30 procent20. För att beräkna 
kostnaden för kapitalbindning hos dotterbolagen har den genomsnittliga viktade 
tillverkningskostnaden för de försäljningsbara produkterna använts. 
Anledningen till det är att den genomsnittliga lagerhållningstiden för varje 
specifik produkt hos dotterbolagen inte har kunnat beräknas, bara den totala 
volymen. Felet genom denna modell blir dock väldigt litet. Det beror på att ett 
fåtal produkter, med närliggande kostnadsvärden, utgör en väldigt stor del av 
försäljningen. Fördelningen mellan de olika produkterna är hämtade från den 
prognos som lagts för 2004. De tillverkningskostnader som använts är baserade 
på en undersökning som gjordes under perioden november-december 2003. 
Den genomsnittliga viktade kostnaden har beräknats till 79.3 kronor.  
 
En styckkostnad för transport har påförts, eftersom det är att betrakta som en 
positionsförädling. Det har gjorts genom att den totala transportkostnaden med 
DHL mellan moderbolag och dotterbolag har dividerats med antalet sprutor 
som sålts. Den kostnaden har därefter justerats ned med 10 procent, eftersom vi 
vet att det i vissa fall har förekommit dokument och även sp-material i dessa 
försändelser. Det har varit omöjligt att bryta upp kostnaden exakt mellan 
försäljningsbara produkter, sp-material och dokument, men att sp-material och 
dokument utgjort 10 procent är en kvalificerad bedömning och om något ska 
sägas om siffran är det att den är att betrakta som hög snarare än låg. Det ger en 
förädlingskostnad på 7,74 kronor per spruta. Den totala 
kapitalbindningskostnaden kan då beräknas med följande parametrar kända: 
 
 
 

                                                 
19 Nils Juhlin, Lagerchef 
20 Daniel Andersson-Olm, Business Controller, Operations, 
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• Genomsnittslager  15 945 sprutor 
• Kalkylränta   30 % 
• Tillverkningskostnad  79,3 kr 
• Förädling via transport  7,74 kr  

 
Kapitalbindningskostnad hos dotterbolag: 15 945*0,3*(79,3+7,74) = 416 356 
kr 
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Bilaga 10. Orderhantering dotterbolag 
 
Det finns en del kostnader i form av personal hos dotterbolagen, utöver 
lagerhanteringskostnader, som är en direkt konsekvens av att dotterbolagen 
lagerhåller produkter. Dessa kostnader uppkommer delvis i hanteringsarbetet 
efter att en order har registrerats och delvis i arbetet med att lägga en order till 
moderbolaget. 
 
I samtal med kontaktpersoner hos dotterbolagen har frågan om hur stor tid som 
läggs ner inom dessa områden ställts. Svaren har varierat stort, vilket har gjort 
reliabiliteten hos svaren tveksamma. Det är vår uppfattning att tiden rimligtvis 
borde vara ungefär densamma hos dotterbolagen, eftersom deras 
hanteringsrutiner är väldigt lika. Med utgångspunkt från de svar som erhållits 
har en schablontid för dessa områden tagits fram. En order som läggs till 
Uppsala beräknas ta 30 minuter i anspråk, inklusive lageruppföljning och 
kontroll av beställningspunkt. Det rena orderhanteringsarbetet som elimineras 
genom att produkthanteringen försvinner kan härledas till kopplingen mellan 
orderhantering och lager, samt utskrift av faktura m.m. och beräknas till tre 
minuter per registrerad order. Undantaget är England. De skickar fakturorna 
separat i stället för att skicka den med ordern. Därför har motsvarande tid för 
England satts till fem minuter per order. 
 
Land Tid orders in Tid orders ut Total tid Tjänster Kostnad 
England 6 508*5 285*30 41 090 0,34 113 95721

Tyskland 9 944*3 344*30 40 152 0,33 110 92122

Frankrike 6 319*3 290*30 27 657 0,23 68 57223

Italien 5 074*3 124*30 18 942 0,16 41 34124

Spanien 1 690*3 188*30 10 710 0,09 16 78625

Totalt 101 621 36 930 138 551 1,15  351 557 
       
 
Tiden för en heltidstjänst har beräknats som 2080 timmar, dvs. den faktiska tid 
som tjänsten uppgår till på ett år inklusive semester. Om alla semesterdagar 
exkluderades och endast den effektiva arbetstiden räknas skulle det innebära att 
kostnaderna blir tio procent högre.  

Figur 5. Siffrorna i kolumn två och tre står för antalet försändelser multiplicerat med tiden i 
minuter. Kolumn fyra anges i minuter samt kolumn sex i kronor. 

                                                 
21 Deborah Mechanek , VD, Q-Med (UK) Ltd, England 
22 Sabine Wahländer , VD, Q-Med GmbH, Tyskland 
23 Hervé Schneider , VD, Q-Med S.a.r.l., Frankrike 
24 Attilio Gianella , VD, Q-Med ICT Srl, Italien 
25 Arantxa Jiménez, Q-Med Spain S.L., Spanien 
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Tabellen på nästa sida visar de postnummer som den rekommenderade 
transportören inte kan leverera till med ett dygns leveranstid. Det totala antalet 
postnummer där Q-Med AB har kunder idag som inte kan erbjudas leverans 
dagen efter uppgår till 53. Inom dessa 53 postnummer finns 62 kunder som 
under den undersökta perioden beställde sammanlagt 1 754 sprutor. Den totala 
kundstocken uppgår till 8 693 kunder. Det innebär att 99,3 procent av de 
befintliga kunderna kan erbjudas leverans dagen efter med denna 
rekommendation. 
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 Land Postnr. 1 dag Postnr. 2 dagar Ej 1 dag 

Tyskland 1 935 0  
    
England 972 8 JE2 7LJ 
   JE3 3EG 
   JE3 8LD 
   JE3 8LL 
   JE3 8NH 
   JE4 5PS 
   JE8 7LJ 
   GY1 1AW 
   GY2 4SN 
    
Frankrike 672 0  
    
Italien 781 22 12050, 17017 
   17019, 62036 
   63013, 63014 
   63018, 63019 
   63023, 63030 
   73019, 73020 
   73024, 73030 
   73031, 73037 
   73050, 73052 
   73055, 73057 
   73059, 86044 
    
Spanien 264 23 17310, 18001 
   18002, 18005 
   18012, 21001 
   21003, 21004 
   22003, 22005 
   26540, 26580 
   35001, 35002 
   35003, 35004 
   35011, 35012 
   35100, 38004 
   38205, 44002 
   44600 
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Bilaga 12. Förslag till utformning av plocklager 
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För att satisfiera det behov som uppstår vid direktdistribution krävs att Q-Med 
AB anställer 1,75 tjänster vid centrallagret i Uppsala. Tillsammans med den 
tjänst som idag tillfredsställer den europeiska marknaden täcker dessa tjänster 
det behov som uppstår vid direktdistribution. 
 
Varje personal kommer att klara av att plocka sex26 orders i timman. Det 
innebär att 132 orders kan hanteras dagligen.  Det innebär att 29 700 orders kan 
hanteras årligen (baserat på 225 arbetsdagar), vilket täcker behovet vid 
direktdistribution. 
 

Kostnadsställe Kostnad per år (kr) 
1,75 tjänster 609 000 Kr27

Pallstallage, avskrivning 10 år 1 500 Kr28

Lageryta, avskrivning 25 år 27 218 Kr29

Diverse kostnader  50 000 Kr30

Totalt 687 718 Kr 
 
     
I Diverse kostnader ingår kostnader som krävs för att hantera de orders som 
skall plockas, exempelvis skumplast, tejp osv. Denna kostnad är svår att 
uppskatta eftersom inga prisuppgifter angående detta material kunnat 
preciseras. Dock kan denna kostnad anses vara högt räknad. 

                                                 
26 Nils Juhlin, Lagerchef,  
27 ibid. 
28 Daniel Andersson-Olm, Produktions Controller 
29 ibid. 
30 ibid. 
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Bilaga 14. Produkthantering dotterbolagen 
 
I samtal med kontaktpersoner hos dotterbolagen och genom analys av det 
insamlade materialet har följande antal tjänster med tillhörande kostnader 
identifierats för produkthantering vid dotterbolagen. 
 

Land Tjänster Kostnad (kr) 
Tyskland 131 343 22332

Italien 133 284 79434

England 0,6435 202 85036

Frankrike 0,537 124 02338

Spanien 0,239 36 74840

Totalt 3,34 991 638 
  

                                                 
31 Astrid Djorak, Q-Med GmbH, Tyskland 
32 Sabine Wahlländer, VD, Q-Med GmbH, Tyskland 
33 Silvia Galandini, Q-Med ICT Srl, Italien 
34 Attilio Gianella, VD, Q-Med ICT Srl, Italien 
35 Ann-Sofie Lundmark, Q-Med (UK) Ltd, England 
36 Deborah Mechanek, VD, Q-Med (UK) Ltd, England 
37 Florence Jager, Q-Med S.a.r.l., Frankrike 
38 Hervé Schneider, VD, Q-Med S.a.r.l., Frankrike 
39 Arantxa Jiménez, Q-Med Spain S.L., Spanien 
40 Ibid 
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Bilaga 15. Kostnadskonsekvens  
 
Tabellen nedan visar vilken konsekvens som rekommendationen får för den 
totala distributionskostnaden. Den översta punkten, ”Direkt transport”, 
beskriver den totala transportkostnaden från moderbolag till kund. 
Nästkommande fyra punkter behandlar kostnadssituationen hos dotterbolagen. 
Den ”lagerrelaterade hanteringen” är samma kostnad som tidigare beskrivits 
som möjlig att spara in under orderhantering vid direktdistribution. Den ”nya 
lagerutrustningen” innefattar utrustning för plocklager m.m. och har även den 
tidigare beskrivits. Kostnader som kartonger, förpackningsmaterial etc. har 
ansetts utgöra en lika hög kostnad oavsett om det köps in i Sverige eller hos de 
fem dotterbolagsländerna. Det betyder att dessa kostnader endast anses byta 
uppkomst i organisationen och har därför inte analyserats vidare.  
 
Totalt sett innebär rekommendationen en kostnadsinbesparing på 2 728 823 
kronor, eller 29,8 procent. 
 
Post Kostnad idag Ny kostnad Differens 
Direkt transport 6 162 820 5 346 29041 -816 530 
Produkthantering-DB 991 638 0 -991 638 
Lagerrelaterad hantering-
DB 

351 557 0 -351 557 

Kapitalbindning-DB 416 260 0 -416 260 
Lageryta-DB 899 953 59 397 -840 556 
Produkthantering-MB 348 000 957 000 +609 000 
Ny lagerutrustning-MB 0 78 718 +78 718 
Summa 9 170 228 6 343 561 -2 728 823 

                                                 
41 I denna kostnad ingår transport av sp-material till dotterbolagen som inte är avsedd för kund. Kostnaden 
uppgår till 97 844 kronor och är baserad på vägburen transport fyra gånger årligen. 
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Dagens kostnader har samlats in från kontaktpersoner på vart och ett av de fem 
dotterbolagsländerna, samt moderbolaget i Uppsala. Rekommendationen 
direktdistribution bygger på att såväl slutprodukter som sp-material skickas 
från Uppsala. Allt sp-material till kund har betraktats vara drivet ur beställning 
av slutprodukt. Därmed har den totala vikten och volymen för allt sp-material 
beräknats och en bestämd mängd har kopplats till varje spruta. Denna 
beräkning har gjorts för vart och ett av dotterbolagsländerna. Anledningen till 
att en genomsnittlig vikt per spruta inklusive sp-material har tagits fram är att 
den transportör som förespråkas sätter priser efter intervallsteg om ett halvt 
kilo. Genom denna uppskattning kan antalet sprutor som faller in under 
respektive volym beräknas och kostnaden för samtliga försändelser med 
direktdistribution beräknas.  
 
Totalt sett har 634 622 sp-enheter skickats till kunderna i dotterbolagsländerna 
under den undersökta perioden. Vikten för det material som går ut till kund har 
kunnat beräknas och uppgår till 18 792 kg fördelat enligt nedan. 
 
 
 Tyskland      Italien 
Antal sprutor:  68 723  Antal sprutor:  65 590 
Vikt sp-material:  5 889 kg  Vikt sp-material:  3 151 kg 
Sp-material per spruta: 0,086 kg  Sp-material per spruta: 0,048 kg 
Snittvikt per spruta: 0,047 kg  Snittvikt per spruta: 0,046 kg 
 

  
England      Frankrike 

Antal sprutor:  63 757  Antal sprutor:  48 911 
Vikt sp-material:  4 086 kg  Vikt sp-material:  3 608 kg 
Sp-material per spruta: 0,064 kg  Sp-material per spruta: 0,074 kg 
Snittvikt per spruta: 0,046 kg  Snittvikt per spruta: 0,046 kg 
 
 

Spanien 
Antal sprutor:  13 294 
Vikt sp-material:  2 058 kg 
Sp-material per spruta: 0,155 kg 
Snittvikt per spruta: 0,046 kg 
 
 



 
 
   Bilaga 16     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eftersom Q-Med AB hade så många försändelser som 29 535 till kund under 
den undersökta perioden är det viktigt att aktivt utforma paketstorlekarna med 
avseende på volymvikt så att de ligger precis under samtliga gränser. En volym 
på 3000 cm³ motsvarar ett halvt kilo i prissättningen. Därför ges här en 
rekommendation på hur paketstorlekarna bör sättas. 13 storlekar är framtagna, 
men av dessa skulle sju kunna elimineras utan att försändelsekostnaden skulle 
öka alltför mycket pga. att fler försändelser skulle skickas i ett större paket.  
 
Den minsta kartongen är beräknad för försändelser upp till ett halvkilo. Den 
kartongen har getts yttermåtten 21,7*15,4*8,9 cm, samt innermåtten 
21,3*15,0*8,5 cm. I denna kartong kan i princip samtliga produkter skickas. De 
produkter som inte ryms i den kartongen är Zuidex implacer, Deflux metallnål, 
Deflux, Läkarbroschyr Deflux och Läkarbroschyr Durolane. Dessa produkter 
måste därmed skickas i en större kartong. Ingen hänsyn har tagits till detta i 
beräkningarna, eftersom det är omöjligt att uppskatta antalet orders där dessa 
artiklar ingår tillsammans eller var och en för sig. Det totala antalet för dessa 
produkter är dessutom väldigt litet till helheten betraktad och den ökade 
kostnaden som de kommer att stå för är att betrakta som minimal. Vikten för 
den minsta kartongen är beräknad till 0,15 kg, därefter rekommenderas 
kartonger för varje halvkilo upp till 5,0 kilo, med en vikt för själva kartongen 
som ökar med 0,05 kilo för varje kartongstorlek. Därefter används storlekarna 
8,0, 12,0 och 20,0 kilo. Vikterna för dessa är 1,0, 1,5 respektive 2,5 kilo.    
 
Med dessa faktorer kända tillsammans med underlaget från vår kundanalys som 
visar antalet sprutor för alla försändelser under den undersökta perioden samt 
pris för respektive försändelsevolym enligt uppgift från transportören kan 
kostnaden för den direkta transporten beräknas. 
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De priser som kostnaden för direktdistribution bygger på är de priser som 
lovats vid diskussion med den rekommenderade transportören. De redovisas i 
tabellen nedan. Halva den tyska marknaden faller in under Zon 2. Den andra 
halvan av Tyskland samt England faller in under Zon 3. Frankrike, Italien och 
Spanien faller in under Zon 4. 
 

Vikt Zon 2 Zon 3 Zon 4 
0,5 kg 88 110 115 
1,0 kg 105 126 132 
1,5 kg 119 143 150 
2,0 kg 141 168 177 
2,5 kg 156 185 195 
3,0 kg 178 211 219 
3,5 kg 192 227 233 
4,0 kg 206 239 246 
4,5 kg 220 251 260 
5,0 kg 234 263 273 
5,5 kg 240 276 287 
6,0 kg 246 288 301 
6,5 kg 253 300 314 
7,0 kg 259 312 328 
7,5 kg 266 324 341 
8,0 kg 272 332 351 
8,5 kg 278 339 361 
9,0 kg 285 347 370 
9,5 kg 291 354 380 
10 kg 298 361 389 
11 kg 307 370 401 
12 kg 317 379 413 
13 kg 326 387 425 
14 kg 336 396 437 
15 kg 346 404 448 
16 kg 352 413 457 
17 kg 358 422 466 
18 kg 365 430 475 
19 kg 371 439 484 
20 kg 378 447 492 

 
Med all information samlad kan transportkostnaden vid direktdistribution 
fastställas. Den redogörs för land för land på följande sidor. 
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Tyskland 

 

Kartongvolym Antal sprutor Antal försändelser Kostnad (kr) 
0,5 1-3 4 995 494 505 
1,0 4-6 1 995 229 425 
1,5 7-9 222 29 082 
2,0 10-13 1840 285 200 
2,5 14-16 202 34 340 
3,0 17-20 167 32 565 
3,5 21-23 187 39 270 
4,0 24-27 38 8 474 
4,5 28-30 85 20 060 
5,0 31-34 26 6 448 
8,0 35-53 81 24 462 

12,0 54-80 37 12 876 
20,0 81-134 52 21 424 

Övrigt 135- 17 13 420 
Totalt  9 944 1 251 551 

 
England 

 

Kartongvolym Antal sprutor Antal försändelser Kostnad (kr) 
0,5 1-3 3 552 390 720 
1,0 4-7 1 263 159 138 
1,5 8-12 762 108 966 
2,0 13-16 132 22 176 
2,5 17-20 235 43 475 
3,0 21-24 34 7 174 
3,5 25-28 105 23 835 
4,0 29-32 109 26 051 
4,5 33-36 20 5 020 
5,0 37-40 54 14 202 
8,0 41-64 118 39 176 

12,0 65-96 26 9 854 
20,0 97-161 79 35 313 

Övrigt 161- 19 20 154 
Totalt  6 508 869 941 
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Frankrike 

 

Kartongvolym Antal sprutor Antal försändelser Kostnad (kr) 
0,5 1-3 2 562 294 630 
1,0 4-7 1 490 196 680 
1,5 8-11 1 298 194 700 
2,0 12-14 179 31 683 
2,5 15-18 155 30 225 
3,0 19-22 109 23 871 
3,5 23-26 312 72 696 
4,0 27-30 31 7 626 
4,5 31-33 14 3 640 
5,0 34-37 29 7 917 
8,0 38-59 105 37 557 

12,0 60-89 29 11 977 
20,0 90-148 4 1 968 

Övrigt 149- 2 1 827 
Totalt  6 319 916 997 

    
   
Italien 

Kartongvolym Antal sprutor Antal försändelser Kostnad (kr) 
0,5 1-3 860 98 900 
1,0 4-9 1 475 194 700 
1,5 10-13 1 262 189 300 
2,0 14-18 327 56 640 
2,5 19-23 561 109 395 
3,0 24-29 261 57 159 
3,5 30-33 77 17 941 
4,0 34-38 49 12 054 
4,5 39-43 42 10 920 
5,0 44-47 41 11 193 
8,0 48-75 69 24 219 

12,0 76-112 20 8 260 
20,0 113-188 24 11 808 

Övrigt 189- 6 5 261 
Totalt  5 074 807 750 
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Spanien 

 

Kartongvolym Antal sprutor Antal försändelser Kostnad (kr) 
0,5 1-2 520 59 800 
1,0 3-4 106 13 992 
1,5 5-6 625 93 750 
2,0 7-9 51 39 627 
2,5 10-11 40 7 800 
3,0 12-13 53 11 607 
3,5 14-15 13 3 029 
4,0 16-18 127 31 242 
4,5 19-20 24 6 240 
5,0 21-22 12 3 276 
8,0 23-35 75 26 325 

12,0 36-53 29 11 977 
20,0 54-88 8 3 936 

Övrigt 89- 7 4 604 
Totalt  1690 317 205 

 
Den totala kostnaden enligt detta alternativ uppgår till 4 198 757 kronor, eller  
5 248 446 kronor inklusive moms. Priserna är baserade på ett alternativ som 
garanterar leverans någon gång dagen efter. För Q-Med AB finns också 
alternativet att få försändelsen levererad redan före 10.30 eller 12.00 dagen 
efter. Detta alternativ innebär en kostnadsökning för transporter till Tyskland 
med 12,5 procent, samt en ökning med 12 procent för övriga destinationer.  
 
De orders som faller in under ”övrigt” i tabellerna är stora orders som inte får 
plats i den största paketstorleken. Dessa orders har fördelats över mindre paket 
och på så sätt har en kostnad beräknats. 
 
Som tidigare nämndes finns möjligheten att reducera antalet olika 
paketstorlekar. Om storlekarna 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 8,0 och 12,0 skulle tas 
bort ökar kostnaden enligt denna rekommendation med 298 169 kronor och 
priset inklusive moms blir således 5 546 615 kronor. 
 
 

 Davidson & Wikström   
 98   


	EXAMENSARBETE
	Inledning
	Bakgrund
	Problemdiskussion
	Syfte
	Avgränsningar

	Metod
	Angreppssätt
	Forskningsansats
	Datainsamling
	Metodproblem
	Validitet
	Reliabilitet


	Teori
	Distributionskanaler
	Echelonstruktur
	Direkt system
	Mellanlager
	Leveransservice

	Kundernas olika karakteristika
	Klassificering av kunder
	ABC-klassificering
	Differentierad kundstyrning

	Global logistisk strategi
	Organisation
	Kompletta orders och leveransnoggrannhet

	Orderhantering
	System för tidseffektivitet
	Reduktion av mänsklig inblandning
	Implementering av affärssystem

	Logistikkostnader
	Lagerkostnader
	Transportkostnader
	Kritik mot totalkostnadsmodellen
	Administrativa kostnader
	Beräkning av logistikkostnad


	Företagsbeskrivning
	Nulägesbeskrivning
	Inledning
	Distributionsrutiner
	England
	Italien


	Orderhanteringsrutiner
	Kundklassificering

	Analys
	Produkthantering vid moderbolag
	Produkthantering vid dotterbolagen
	Lageryta
	Säkerhetslager
	Spårbarhet

	Distribution till dotterbolagen
	Distribution till kunderna
	Många olika transportörer
	Leveransprecision

	Orderhantering
	Väl inkörda rutiner
	Låg komplexitet
	Förutsättningar för effektivisering
	Hög grad av manuell hantering
	Stort mänskligt beroende
	Dåliga system hos dotterbolagen
	Dålig integrering mellan moderbolag och dotterbolag

	Kundanalys
	Sammanfattning
	Produkthantering vid dotterbolagen
	Många olika transportörer
	Systemteknisk integration


	Rekommendation
	Direktdistribution
	Val av transportör

	Systemteknisk integration
	Konsekvensanalys
	Ökade lagerkostnader hos moderbolaget
	Ökad sårbarhet vid en enda lagerpunkt
	Eliminering av dubbellager
	Bättre kundservice genom ökad leveransservice
	Mindre mänsklig inblandning
	Effektiv informationshantering
	Kund-/marknadsanalys
	Underlag för professionellt logistikarbete
	Lägre total distributionskostnad


	Diskussion
	Referenser
	Mechaneck, Deborah, VD, Q-Med (UK) Ltd, London

	Bilagor
	Bilaga 1. Manuell orderregistrering
	CI_ 03AI03
	Bilaga 2. Åtgärder vid kreditspärr
	CI_ 03AR02

	Bilaga 3. Orderhantering vid dotterbolagen
	Bilaga 4. Total kvantitet per kund och år
	Bilaga 5. Slutprodukter per försändelse
	Bilaga 6. Försändelser per kund och år
	Bilaga 7. Snittbeställning per försändelse
	Bilaga 8. Kostnad för lageryta
	Bilaga 9. Kapitalbindning hos dotterbolagen
	Bilaga 10. Orderhantering dotterbolag
	Bilaga 11. Leveranstäckning
	JE2 7LJ

	Bilaga 12. Förslag till utformning av plocklager
	Bilaga 13. Produkthantering Uppsala
	Bilaga 14. Produkthantering dotterbolagen
	Bilaga 15. Kostnadskonsekvens
	Bilaga 16. Försändelsekostnad direktdistribution
	Antal sprutor:  68 723  Antal sprutor:  65 590
	Kartongvolym
	Antal sprutor
	Antal försändelser
	Kostnad (kr)
	Kartongvolym
	Antal sprutor
	Antal försändelser
	Kostnad (kr)
	Kartongvolym
	Antal sprutor
	Antal försändelser
	Kostnad (kr)
	Kartongvolym
	Antal sprutor
	Antal försändelser
	Kostnad (kr)
	Kartongvolym
	Antal sprutor
	Antal försändelser
	Kostnad (kr)







