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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla respondenter som avsatt sin arbetstid och ställt upp för 

intervju och bidragit till studiens genomförbarhet. Vi vill även tacka den handledning och 

opponering som vi fått under studiens gång som har bidragit studien med konstruktiv kritik 

och synpunkter. 

Ett speciellt tack riktas till Göran Grape som har byggt upp Logistik och Ekonomi 

programmet på Södertörns Högskola. Med sitt brinnande intresse för ämnet har han varit en 

inspirationskälla under alla dessa år på Södertörns Högskola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sammanfattning 

Apoteksmarknaden har under senaste tiden genomgått stora förändringar. Omregleringen 

2009 innebar att mångtidens monopol öppnades upp för den fria konkurrensen. I en marknad 

där aktörer i stort sätt erbjuder likvärdiga produkter ökar leveransservicens betydelse som 

konkurrensmedel för att utmärka sig bland mängden. Detta gäller även apoteksmarknaden där 

utbudet av varor i stort sätt består av likvärdiga produkter oavsett vilken apotekskedja kunden 

vänder sig till.  

Denna fallstudie undersöker leveransservicens betydelse som konkurrensmedel på 

apoteksmarknaden genom att inrikta sig på ett företags förbättringsarbete i leveransservice. 

Studien tillämpar abduktiv forskningsansats där insamling av empiri sker genom kvalitativa 

intervjuer med semi strukturerad karaktär samt en kvantitativ enkätundersökning. 

För att undersöka och analysera berörda området tillämpar studien följande teorier: Porters 

fem konkurrenskrafter, logistik som konkurrensperspektiv, leveransservice samt dess element, 

förbättringscykeln samt logistiska målmixen. 

Studiens slutsats inom berörda ämnet är att leveransservicen har en väsentlig betydelse för 

företaget att differentiera sig gentemot sina konkurrenter och skapa konkurrensfördelar. Av de 

olika elementen i leveransservice anses ledtiden vara den mest väsentliga vilket följs av 

leveranssäkerhet, servicegrad samt leveranspålitlighet. Resultatet från den kvantitativa 

undersökningen visar att kunderna har höga förväntningar på en välfungerande 

leveransservice vilket stämmer väl överrens med Apoteket ABs strategi att förbättra 

leveransservicen.  

Nyckelord: Omreglering, apoteksmarknaden, konkurrens, leveransservice, förbättringsarbete, 

Apoteket AB 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

During the last years, the pharmacy market undergone major changes. Re-regulation that has 

been done in 2009 meant that monopoly was unlocked for competition. In a market where 

firms offer equivalent products, increases the importance of delivery service as competitive 

tool to differentiate themselves among the crowd. This also applies to pharmacy market where 

the supplies of goods in large way consist of equivalent products regardless of the company. 

This case study observes the importance of delivery service in terms of competitive tool on 

pharmacy market by focusing on a company’s improvement in delivery service. This study is 

based on an abductive research method. The data is collected by qualitative method in form of 

semi structured interviews and quantitative method in form of survey research.  

In order to investigate and analyze relevant subject, the study applies following theories: 

Porter five forces, logistics as a competitive tool, delivery service and its elements, 

improvement cycle and logistical goal mix. 

The conclusion of this study is that delivery service has a significant importance for the 

company to differentiate itself from its competitors and create competitive advantages. 

Between the various elements if the delivery service, the lead time is considered to be the 

most essential one, which is followed by delivery reliability, level of service and supply 

reliability. The result from the quantitative survey shows that customers have high 

expectations for a smooth delivery service which harmonizes with Apoteket AB's strategy to 

improve the delivery service.   

Keywords: Re-regulation, pharmacy market, delivery service, competition, Apoteket AB. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Begreppslista  

24-timmarsregeln – innebär att en kund skall erhålla sitt receptbelagda läkemedel inom 24 

timmar i hela landet. 

ApoPart – Varor som utgör Apoteket ABs egna produktsortiment  

B2B - betyder Business to Business och står för affärer mellan företag. 

B2C- betyder Business to Consumer och står för affärer mellan företag och konsumenter. 

Distribunal – Ett distributionscentral som förser den aktuella regionen med varor eller dylik.  

Good Distribution Practice – bestämmelser av läkemedelshantering. De aktörer som vill 

jobba med hantering av läkemedel har plikt att skaffa ett tillstånd av detta slag. 

Leveransservice - Prestationer som utförs för att skapa tidsnytta och platsnytta för kunder. 

Ruttplanering - innebär planering av lämpliga körrutter vid distribution av varor till ett antal 

kunder som efterfrågar varorna i kända kvantiteter.  

Stopptid – Den tidpunkt då sista beställningen måste vara gjort för att läkemedlen skall 

komma med nästa leverans 

Säkerhetslager - Med säkerhetslager menas det lager som syftar till att gardera sig mot 

osäkerheter dels i inleveranser, dels i förbrukning av varor.  
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1. Inledning 

Enligt rapporten, ”förberedelsearbetet i apoteksreformen” från riksrevisionen (2010:19) 

framgår det att sommaren 2009 omreglerades apoteksmarknaden där motivet var att öppna 

marknaden för flera aktörer som har intresset att bedriva verksamhet inom 

läkemedelsbranschen. Rapporten tar upp att omregleringen även omfattar receptfria 

läkemedel som kan säljas i vanliga butiker från den första november 2009. Enligt svensk 

författningssamling (2009:366) krävs tillstånd från läkemedelsverket för att bedriva handel 

med läkemedel. 

Enligt regeringens proposition (2008/09:145) så motiveras omregleringen av 

apoteksmarknaden genom dess positiva effekter som gynnar kunderna. Genom konkurrensen 

skall effektiviteten, produktiviteten, tillgängligheten och mångfalden öka samtidigt som 

apoteken blir mer kundanpassat och därmed erbjuds bättre service gentemot kunden genom 

att ha generösa öppettider så att människor har möjlighet att besöka ett apotek de tider som de 

kan. 

Tittar man på effekterna i efterhand på omregleringen i samband med en rapport från 

tillväxtanalys (2012:11) så ser man att flera aktörer har etablerat sig. Till flöjd av detta har 

antalet apotek ökat, vilket har bidragit till att konkurrensen genomsyrat marknaden. Enligt 

rapporten fanns det 924 apotek runtom i landet innan omregleringen medan rapporten från 

statskontoret (2013:7) visar att antalet verksamma apotek från och med 1 maj 2013 har ökat 

till 1280 styck.  

I en marknad med rådande konkurrens, går utvecklingen mot att enbart erbjuda produkter med 

god kvalitet blir otillräckligt för att behålla sin konkurrenskraft. Även Persson (2003) hävdar 

att det krävs att kunden får mervärde utöver vad den fysiska produkten ger. Han 

vidareutvecklar detta och förklarar att ett företag skapar mervärde såväl för kunder som för 

ägare genom att effektivisera logistiksystem och logistikprocesser.  

Lambert m.fl. (1998) beskriver logistikens betydelse med att förklara att det är ett verktyg för 

att skapa en systematiskt fungerande handel, en tradition som har sina rötter tusentals år 

tillbaka i mänsklighetens historia med dess första försök av organiserad handel.  

Innebörden av begreppet logistik omfattar enligt Persson (2003) att öka ett företags intäkter, 

minska dess kostnader, frigöra kapital samt bidra till expansion på ett hållbart sätt.
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Även Kohn & Brodin (2008) skriver om logistik i termer av service och kostnader där de 

redogör att företag skall satsa på logistik eftersom den främjar en kostnadseffektiv 

kundservice som gynnar både kunder och organisationen. Det är viktigt att betona att 

leveransservice omfattar just den del av kundservice som har med det fysiska flödet att göra 

(Lumsden, 2012). 

Lumsden (2012) förklarar att logistisk effektivitet kan uppnås genom att rationalisera 

leveransservice, kapitalbindning samt logistikkostnader. Han utvecklar vidare och nämner att 

leveransservice har en väsentlig roll för ett företag när det gäller generering av intäkter. Han 

förtydligar att begreppet nyanserar förhållandet mellan ett företags prestation mot kund och 

dess effekt på intäkter. 

1.1 Problemdiskussion  

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har flera olika aktörer etablerat egna verksamheter. 

Enligt rapporten från statskontoret (2013:7) är Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, Kronans 

droghandel samt Apoteksgruppen de största aktörerna på marknaden. Enligt branschrapporten 

från Sveriges apoteksförening (2011) har omregleringen resulterat i att antalet apotek har ökat 

vilket har resulterat i att antalet invånare per apotek har minskat från 10 000 invånare innan 

omregleringen till 7 635 invånare. Detta visar att ju fler apotek som etableras, desto hårdare 

blir konkurrensen om kunderna. 

Pellervo Hämäläinen, VD till Kronans Droghandel har i sin uttalande till Dagensapotek 

(2011) medgett att koncernens rörelseresultat har försämrats där orsaken anses vara den ökade 

konkurrensen med flertal nya aktörer på marknaden. En annan orsak till minskade 

rörelseresultat enligt honom anses vara att receptfria läkemedel säljs även inom 

dagligvaruhandel vilket gör att konsumenter inte behöver vända sig till ett apotek när de skall 

handla enklare läkemedel. 

Konkurrensen på marknaden har resulterat i att en del aktörer som varit med från början av 

omregleringen har gått i konkurs vilket även Nils Bergeå Nygren på svensk farmaci (2012) 

uppmärksammat om i sin artikel. Även reportern Emmylou Tuvhag på SVD näringsliv (2013) 

beskriver att en del apotek har blivit uppköpta av de större aktörerna där konkurrensen anges 

som en viktig faktor. 



3 

 

Lambert m.fl. (1998) beskriver och diskuterar logistikens nyckelfunktion för både samhället 

och för det enskilda företaget. Han redogör för att logistikens aktiviteter ger stora möjligheter 

för kostnadseffektivisering och förbättrad kundservice.  

Även Jensen (2007) har uppmärksammat logistikens betydelse i sammanhanget av 

konkurrens. Han redogör logistikens betydelse som konkurrensfaktor och utnämner 

leveranstid som en viktig serviceparameter till att erhålla nöjda kunder. Vidare betonar han att 

ju längre leveranstiden är, desto större kostnader medför den vilket i sin tur påverkar servicen 

gentemot kunden negativt.         

Sammanfattningsvis som Storhagen (2011) förklarar så kan man notera att oavsett hur 

skickligt ett företag är på att producera samt erbjuda kvalitet på sina produkter, så blir dessa 

inte attraktiva om företaget inte kan leverera produkterna på ett sätt som kunden vill ha det.  

1.2 Problemformulering 

Den ökade konkurrensen från andra apotek samt i viss mån från daglig varuhandel har 

resulterat i att lönsamheten har minskat under de senaste åren vilket äventyrar den långsiktiga 

överlevnaden för apoteksaktörerna. Därför uppmärksammas leveransservicens betydelse som 

konkurrensfaktor för apoteksaktörerna. 

1.3 Syfte 

Studien skall analysera leveransservicens betydelse för apoteksbranschen samt hur den kan 

bidra till konkurrensfördel med hänsyn till kundernas förväntningar.   

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer studien att besvara följande frågeställningar: 

 – Hur arbetar apoteksbranschen med leveransservice? 

 – Vilka element i leveransservice har väsentligt betydelse för apoteksbranschen och hur väl 

stämmer detta överrens med kundernas förväntningar? 
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1.5 Avgränsning 

Studien grundar sig på en apotekskedja vars namn är Apoteket AB. Studien kommer inte att: 

- beakta Apoteket ABs e-handel 

- beröra Apoteket ABs B2B affärer 

2. Metod 

2.1 Undersökningsansats 

Vi kommer använda oss av fallstudie som forsknings strategi vilket Yin (2006) redogör som 

en användbar metod vid situationer där det finns önskan om att begripa sociala förrättelser av 

komplicerade slag. Av denna anledning anser vi att fallstudie passar väl in i sammanhanget 

eftersom studiens intresse ligger i att studera Apoteket ABs beslut att genomföra 

förbättringsarbete inom leveransservice. Detta förväntas ge bättre service till kunderna och på 

så vis bidra till ökad konkurrensfördel. Förbättringsarbetet är av komplex karaktär eftersom 

den är under en pågående process vilket gör att slutliga resultatet inte kan utvärderas i dagens 

läge.  

Fallstudiens utgångspunkt utgår från det Patel & Davidson (2003) benämner som abduktiv 

forskningsansats. Denna är en kombination av både induktiv och deduktiv forskningsansats. 

En induktiv ansats utgår från insamlad empiri med grund från olika fall och försöker därmed 

generalisera sambandet från de observerade fallen. En deduktiv ansats utgår däremot ifrån en 

specifik teori och med hjälp av denna försöker man förklara ett specifikt fall (Alvesson & 

Sköldberg, 1994).  

En abduktiv forskningsansats använder sig av empirisk data precis som induktion, samtidigt 

som den inte undanröjer befintliga teorier så som deduktion grundar sig på (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Författarna förklarar vidare att abduktion skiljer sig både från induktion 

samt deduktion på så sätt att den vill skapa en förståelse kring en specifik situation eller fall. 

Även Peirce (1990) tar upp abduktion och förklarar att dess syfte är att ge information om hur 

verkligheten ser ut med hjälp av induktiv samt deduktiv ansats.  
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Vi valde att använda oss av en abduktiv forskningsansats eftersom vi med denna studie skall 

analysera insamlad empiri från det specifika fallet samt tillämpa befintliga teorier inom 

leveransservice m.fl. Detta för att skapa en förståelse kring studiens berörda ämne. Alvesson 

& Sköldberg (2008) tillägger att teoriavsnittet kan genomgå en del justeringar i takt med att 

empirin börjar ta form vilket framhäver de mer relevanta teorierna. 

Under studiens gång har teorier tillkommit och sållats bort. Motivet är sådant att i samband 

med att empirin börjat ta sin form minskade relevansen för en del befintliga teorier som i sin 

tur sållades bort. I samma skede visade sig empirin stödja behovet av nya teorier som studien i 

början inte tänkt vilket resulterade i tillkomsten av andra teorier. 

I början var omständigheterna oklara kring studiens utformning. Det rådde osäkerhet ifall 

samtliga aktörer skulle omfattas av studien eller endast ett fåtal respektive en enda. Vi valde 

att endast fokusera på en enda aktör i denna fallstudie vilket hade sin grund i en närhistorisk 

aspekt. Företaget som studien valt som undersökningsobjekt har bedrivit sin verksamhet både 

i monopoltiden samt efter omregleringen. Detta gav företaget en unik ställning i jämförelse 

med andra aktörer vilket studien fann intresset att gå vidare med. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom studien endast undersöker en aktör på apoteksmarknaden för att ingående belysa 

leveransservicens betydelse, blev tillämpningen av fallstudie en naturlig val. Merriam (1988) 

redogör att genom tillämpning av fallstudie erhåller man möjligheten att fokusera sig på ett 

enda fall där strävan finner sig i att belysa samspel mellan viktiga faktorer vilka kännetecknar 

fallet i fråga. På detta vis får vi möjlighet att analysera samt skapa en helhetsförståelse av 

förbättringsarbetet i leveransservice. 

I denna fallstudie tillämpar vi både kvalitativa samt kvantitativa metoder vid insamling av 

empiri vilket Gummesson (2000) tar upp som vanligt förekommande sätt att samla in empiri 

vid fallstudier. Att tillämpa en kombination av kvalitativ- samt kvantitativ metod vid data 

insamling benämns som metodtriangulering (Olsson & Sörensen, 2011; Yin, 2006). Vidare 

förklarar de att dessa olika metoder stödjer och kompletterar varandra samt ger forskaren en 

bredare synvinkel i frågeställningar. Valet av att tillämpa metodtriangulering har sin grund i 

att skapa en helhetsbild för att se om upplägget av förbättringsarbetet har samma strävan som 

kundernas förväntningar. 
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Merriam (1988) förklarar att tillämpning av kvantitativ undersökning kan ge stöd till resultatet 

som erhållits utifrån kvalitativ datainsamling. Även Ahrne & Svensson (2011) påpekar att 

genom att tillämpa kvalitativa samt kvantitativa metoder vid insamling av data, ökar studiens 

trovärdighet på så vis, om resultatet från kvalitativa intervjuer eventuellt är liknande som 

resultatet från kvantitativa undersökningen. 

Kvalitativa metoder syftar på att förklara företeelser och erhåller sin styrka genom att beskriva 

fallet med en helhetsbild och därmed bidrar till ökad förståelse för processer eller 

sammanhang (Holme & Solvang, 1996). Kvalitativa metoder sysslar med sådant som går att 

beskriva med ord och passar bäst när det inte är viktigt att kunna generalisera. Kvalitativa 

metoder präglas av flexibilitet där anpassningen är enkel utifrån situationen i undersökningen. 

Den är även flexibel då metoden kan kombineras med andra metoder (Eliasson, 2006). För att 

skapa en djupare förståelse om leveransservicens betydelse som konkurrensfaktor fann 

studien motivet till att välja kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling av primärdata. Fokus 

kommer vid insamling av empiri finnas i ord och detaljerade beskrivningar från 

respondenterna. Av denna anledning bedöms tillvägagångssättet vid insamling av empiri med 

hjälp av intervjuer som lämplig redskap för studiens ändamål. 

För att ge mer stöd till resultaten som erhålls från kvalitativ datainsamling har studien även 

funnit behov av att tillämpa kvantitativa metoder i form av enkätundersökning av kundernas 

förväntningar. Motivet till detta är att vi vill undersöka om förbättringsarbetet motsvarar det 

kunderna har i sin förväntning. Fördelen med kvantitativ metod är att resultatet kan återspegla 

en större population trots att undersökningen har genomförts på en mindre sådan. Däremot så 

begränsar kvantitativa metoder möjligheten att skapa en djupare förståelse av undersökningen 

då frågeformuläret täcker endast en del av information i berörda ämnet. Det som inte framgår 

i frågorna går man miste om. Därför anses frågeformuläret som en begränsningsfaktor 

(Eliasson, 2006). Vidare beskriver författaren nackdelen med en enkätundersökning där risken 

för missförstånd är hög då respondenten kan missuppfatta intervjuguiden.   

Vi har i denna studie tillämpat en så kallad pilotundersökning Olsson & Sörensen (2011) för 

att minimera risken för respondenten att missförstå frågeformuläret och därmed minska 

antalet bortfall. 
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Urval av respondenter till kvalitativa intervjuer bestämdes utifrån det så kallade subjektivt 

urval. Olsson & Sörensen (2011) beskriver subjektivt urval som ett tillvägagångssätt när 

forskaren själv väljer vilka personer som skall ingå i respondentgruppen. Motivet bakom 

tillämpningen av subjektivt urval är att respondenterna tillhandhåller specifika kunskaper, 

delvis genom lång erfarenhet inom logistik, delvis genom sin befattning i den aktuella 

företaget vilket bedöms kunna bidra till studiens helhetsbild.  

Eliasson (2006) betonar vikten av att redogöra varför man valt ut de respondenter som utgör 

empiri underlaget vid val av subjektivt urval. Motivet till valet av subjektivt urval har sin 

grund i att en företagsrepresentant tidigare gästföreläst om Apoteket ABs verksamhet samt 

deras logistikfunktion. Detta kopplades till Nicklas Axell som höll i föreläsningen. Därmed 

blev han kontaktad och fick förfrågan om att ställa upp för en intervju, vilket han accepterade.  

Vidare fortsatte studien aktivt söka efter flera potentiella respondenter som skulle kunna bidra 

med relevant empiri till studien. I samband med sökningen upptäckte vi ett pressmeddelande 

från Apoteket AB där det framgick att företaget ville erbjuda sina kunder bättre 

leveransservice och har därför inlett ett nytt samarbete med Tamro. I pressmeddelandet 

framgick även Olle Carls med befattning som logistikchef. Därmed bedömde studien att hans 

kunskap inom logistik skulle kunna bidra med väsentlig empiri till studien. 

Åtkomsten till flera respondenter skedde genom snöbollsurval. Denscombe (2009) beskriver 

detta som en process där respondenten rekommenderar en annan person som i sin tur slussar 

vidare till nästa. På detta vis kom studien i kontakt med Hans Dahlberg som 

rekommenderades av Nicklas Axell. Vidare rekommenderade Hans Dahlberg ytterligare en 

respondent där Anette Mühlbach blev aktuell.  

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) diskuterar antalet respondenter i kvalitativ undersökning 

där författarna nämner att en till två respondenter sällan blir representativt. Av denna 

anledning anser de att man bör söka sig till flera personer och på så sätt öka säkerheten i 

insamlade materialet som även förväntas vara relativt oberoende av individernas personliga 

uppfattningar. Vidare diskuterar författarna representativitetet i kvalitativa intervjuer i termer 

av att uppnå en mättnad. Med detta menas att intervjuaren känner av svarsmönster som 

återkommer i ett antal intervjuer vilket resulterar i att ytterligare respondenters deltagande inte 

skulle kunna bidrar med ny kunskap. 
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Vi har under intervjuerna lagt märke till att en mättnad började ske i empirin redan efter fjärde 

intervjun. Därför fick femte tillfället ett avgörande roll för att se om ytterligare ny kunskap 

skulle dyka upp. Däremot fortsatte även femte intervjun följa liknande struktur som de 

tidigare när det gäller information om berörda ämnet. Detta betraktades av oss att kvalitativa 

intervjutillfällen har uppnått en mättnad vilket resulterade i att vi bestämde oss att inte 

kontakta flera potentiella respondenter. 

Nedan framgår en sammanställning av samtliga respondenter som bidrog till studiens 

empiriinsamling. 

     Tabell: 1  

 

 

 

 

 

2.3 Undersökningsdesign 

Med tanke på att vi vill få tillgång till information om förbättringsarbetet samt hur denna kan 

bidra till bättre leveransservice samt nöjdare kunder anses tillämpningen av kvalitativa 

intervjuer som ett rätt verktyg i sammanhanget. Detta eftersom information om det specifika 

förbättringsarbetet inte kan fås genom standardiserade enkätundersökningar vilket även 

påpekas av (Ahrne & Svensson, 2011). 

Kvalitativa intervjuer vänder sig till som Svensson och Starrin (1996) förklarar, forskare som 

har som mål med sin undersökning att hitta egenskaper, fakta eller dess betydelse. Detta kan 

kopplas till studien då tonvikt läggs vid att undersöka hur respondenterna resonerar kring 

leveransservicen.  

2.3.1 Empiri insamling med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

Studien tillämpar semi-strukturerade intervjuer vid insamling av empiri. Enligt Eliasson 

(2006) innebär det att intervjuprocessen är mer styrt i jämförelse med ostrukturerad 

intervjuform.  

                                                 
1
 Huvudkontor till Apoteket AB i Solna 

2
 Apoteket i Solna Centrum 

Respondent Titel Kontakt Arbetsplats 

Nicklas Axell 

Olle Carls 

Varustyrningschef 

Logistikchef 

Personlig intervju 

Personlig intervju 

HK
1
 

HK 

Anette Mühlbach 

Hans Dahlberg 

Projektledare 

Logistiker 

Personlig intervju 

Personlig intervju 

HK 

HK 

Therese Klevstad Lageransvarig Personlig intervju Apoteket
2
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Vidare förklarar författaren att semi-strukturerade intervjuer sker med en intervjuguide som 

omfattar flera frågor som intervjuaren kan gå igenom. På detta vis erhåller respondenten frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt samtidigt som intervjuaren kan vägleda respondenterna 

med hjälp av intervjuguiden. Författaren betonar även den så kallade intervjuareffekten som 

kan förekomma vid användning av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuaren 

kan ha påverkande effekt under pågående samtal med respondenten.  

Detta tillvägagångssätt gav studien möjlighet att dels ge tillfället till respondenterna att fritt 

berätta om berörda ämnet det vill säga leveransservice, och dels med hjälp av intervjuguiden 

uttömma respondenterna på material samt vägleda under intervjuns gång. Vi var väl medvetna 

om risken med intervjuareffekten och valde därför låta respondenterna i första hand tala fritt 

och låta vår intervjuguide ha ett vägledande syfte under processens gång. Därför anses valet 

av semistrukturerade intervjuer en aktuell metod i sammanhanget. 

2.3.2 Information om insamling av intervjumaterial: tid, plats, rum 

Axell, Carls, Mühlbach, Dahlberg samt Klevstad har fått beskrivning via mail av studiens 

berörda ämne. Av denna anledning har dessa inte erhållit intervjuguiden i förväg vilket var ett 

medvetet val av författarna till studien. Motivet till detta har sin grund i att undvika 

respondenternas låsning till frågor. På detta vis förväntas respondenten tala i en mer öppen 

och avslappnad atmosfär vilket skulle stimulera uppkomsten av viktigt information som 

intervjuare inte har tänkt på från början (Bauer & Gaskell, 2000).  

Intervjuserien inleddes med Axell daterat den 9 april klockan 09:00 och pågick i cirka 2 

timmar. Intervjun ägde rum på Apoteket ABs huvudkontor i Solna. Andra respondenten var 

Dahlberg som blev intervjuad 28 april klockan 09:30 där processen framgick under cirka en 

timme på Apoteket ABs huvudkontor. Klevstad blev intervjuad den 29 april klockan 11:00 i 

butiken i Solna centrum. Intervjun pågick cirka 35 minuter. Nästa respondent, Mühlbach 

intervjuades den 30 april klockan 09:30 på Apoteket ABs huvudkontor. Intervjun pågick i 

cirka 1 timma och 20 minuter. Sista respondenten, Carls, intervjuades på Huvudkontoret hos 

Apoteket AB den 14 maj. Intervjun inleddes 15:00 och pågick i cirka 2 timmar. 

Samtliga intervjuer genomfördes under 2014 och skedde genom fysisk träff. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas och skickas till respektive respondent för validering av 

intervjumaterialet.  
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Därefter adderades empirin in i studien. Axell, Carls, Mühlbach samt Dahlberg hade samma 

frågor eftersom de direkt involverade i förbättringsarbetets genomförande medan Klevstad har 

fått anpassad intervjuguide. Tanken med detta var att Klevstad inte ansågs kunna ha 

fullständig information om själva förbättringsarbetet i detaljer lika som resterande 

respondenter eftersom hon berörs enbart av det dagliga kundbemötande ute i butik. Därför 

anpassades frågorna så att information kunde erhållas även från apoteksanställd som inte 

arbetar på huvudkontoret.  

2.3.3 Empiri insamling med hjälp av enkät 

Kvantitativ empiri erhålls med hjälp av enkätundersökning. Syftet med vår enkätundersökning 

har sin grund i att den skall ge stöd till resultatet från den kvalitativa undersökningen 

(Eliasson, 2006). 

Fördelen med enkätundersökning enligt Bryman (2008) är att dessa är ekonomisk billigare 

samt smidigare att genomföra. Vidare förklarar författaren att nackdelen med dessa är att man 

inte kan ställa alltför många frågor då respondenten kan vägra delta i undersökningen. 

Ytterligare nackdel är att man inte kan ställa vilka frågor som helst då respondenten kan 

hoppa över frågan utan att svara vilket kan öka bortfallet som i sin tur påverkar empirin 

negativt. 

Frågorna till enkäten grundar sig i den mån det går på de teorier som fallstudien behandlar. 

Detta för att öka möjligheten att erhålla relevant information om det berörda ämnet (Holme & 

Solvang, 1997). Frågeformuläret består av fem frågor varav fråga 1,2,3,4 är slutna frågor 

medan fråga 5 är en dikotomfråga med en följdfråga. Eliasson (2006) förklarar slutna frågor i 

termer av att intervjuaren styr respondentens svar genom att ge färdiga svarsalternativ att välja 

bland.  

Vi är väl medvetna om att det finns både för- samt nackdelar med slutna frågor vilket även 

Eliasson (2006) tar upp. Fördelen är att man i förväg kan förbreda det fortsatta arbetet. 

Författare nämner även att slutna frågor genererar oftast flera svar då respondenterna anser att 

det är lätt att besvara. När det gäller nackdelen redogör författaren att respondenter kan 

komma sig ha ett bättre svarsalternativ än de givna vilket gör att man kan gå miste om 

eventuellt viktigt information. Dikotomfrågor är sådana frågor som har endast två 

svarsalternativ som exempelvis, Ja eller Nej.  
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Denna fråga innehåller även en följdfråga som berör de respondenter som svarar ”nej”. 

Meningen med följdfrågan är att fånga var respondenterna lägger tonvikt när det gäller 

öppettider. 

Innan enkätundersökningen drogs igång utfördes en pilottest där vi lät sju personer svara på 

frågeformuläret för att sedan se om frågorna tolkas på ett rätt sätt i respektive fråga av 

respondenterna. Holme & Solvang (1997) beskriver betydelsen av att utföra en pilottest då 

man får möjligheten att se om frågorna som är tänkta att ställas är utformade på ett korrekt 

sätt innan den huvudsakliga enkätundersökningen dras igång. Pilottestet genomfördes i 

Hallunda centrum eftersom området är nära beläget för oss som genomför fallstudie. Efter 

pilottestet gick vi igenom respektive respondents svar och konstaterade att 7 av 7 hade svarat 

utan några avvikelser. Därmed ansåg vi att frågeformuläret var redo att genomföras. 

Enkäterna nådde fram till respondenterna utifrån det så kallad bekvämlighetsurval Holme & 

Solvang (1997) vilket går ut på att man väljer de respondenter som är lättast att komma i 

kontakt med. Enkäterna delades ut i Stockholmsområdet fördelat på tre olika köpcentrum där 

25 enkäter delades u t i respektive vilket totalt blev 75 styck. 

Enkätundersökningen påbörjades förmiddagen den 30:e juni i Solna Centrum. Nästa tillfälle 

skedde förmiddagen den 2:a juli i Tumba Centrum och det tredje tillfället ägde rum 

förmiddagen den 4:e juli i Skärholmen Centrum. 

2.4 Primär- och sekundär data 

För att ge en helhetsbild av ämnet i sammanhanget av den specifika fallstudien kombineras 

primärdata med sekundärdata. Med primärdata menas insamlingsmetoder beroende på vilka 

ansatser som man tillämpar i sin studie, kvalitativ, kvantitativ eller både och. Sekundärdata 

däremot, består av redan insamlad information av andra forskare (Olsson & Sörensen, 2011). 

Primär data består av kvalitativa intervjuer som genomförs med anställda från Apoteket AB. 

Utöver apoteksanställda kommer primärdata kompletteras av empiri från en kvantitativ 

kundundersökning. Sekundär data skall genereras med stöd från befintliga teorier, 

forskningsartiklar, litteratur inom ämnet, rapporter från myndigheter och organisationer, 

tidsskrifter samt nyhetsartiklar. I fråga om sekundärdata har studien i den mån det gått, vänt 

sig till grundkällor samt officiella internet baserade hemsidor för att hämta empiri.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Tidigare forskning 

Christopher (2011) diskuterar logistikens betydelse i sammanhanget av krigssituationer. En 

effektiv logistik som försörjde armén med vapen och kringliggande material på ett effektivt 

sätt hade avgörande betydelse på hur kriget skulle sluta. Vidare betonar han att logistiken kan 

ha en vital betydelse för att uppnå konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Detta anser han 

att organisationer har uppmärksammat enbart under senaste decennierna. 

La Londe m.fl. (1994) diskuterar i sin artikel om logistikens betydelse där många företag 

under 1970-talet och framåt börjat uppmärksamma olika logistikfunktioner samt deras 

påverkan på materialflödet i verksamheten. Vidare i artikeln redogör författarna att logistiska 

strategier är ett sätt för företag att differentiera sig från sina konkurrenter genom att uppnå 

minst lika, men helst bättre, kundservice till lägre logistikkostnad. 

På motsvarande sätt förklarar Persson (2003) att logistiken i ett företag är en av de viktigaste 

komponenterna när det gäller att skapa värde för såväl kunder som ägare. Vidare diskuterar 

han att nå effektivitet genom minskade kostnader, ökade intäkter och frigörandet av kapital 

har sin grund i en välfungerande logistik.  

Även Jensen (2007) diskuterar frågan om logistikens konkurrenskraft i termer av 

leveransservice. Han tydliggör förhållandet mellan ledtid och leveransservice genom att 

förklara att ju längre ledtiden blir, desto större kostnader tar man på sig för att kompensera 

osäkerheten genom ökat lager eller diverse åtgärder. Detta anser han medför negativa 

konsekvenser för slutkunden och även för leverantörer. 

Betydelsen av logistik och dess funktioner för ett företags framgång uppmärksammas av 

Morash, m.fl. (1996) i en studie där de kommer fram till att det existerar samband mellan 

logistikfunktioner och företagens resultat. Vidare i sin studie kommer författarna fram till att 

leveranstid, leveranspålitlighet samt leveranstillgänglighet kan bidra till långvarig 

konkurrensfördel på marknaden.     
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3.2 Porters konkurrensstrategi 

Både inom nationalekonomi samt företagsekonomi är Michael Porter, en välkänd professor 

där hans idéer tillämpas i praktiken av företagen samt politiker runtom i världen (Margretta, 

2011).  

Porter (1983) redogör att branschstruktur har stor inflytande på hur konkurrensen bland 

aktörerna på marknaden ligger till samt vilka strategier som är användbara för företag. Han tar 

även upp att krafterna utanför branschen är en viktig faktor som företag bör ta hänsyn till när 

de utvecklar sin konkurrensstrategi. Han talar om fem primära konkurrenskrafter vilka företag 

genom att analysera dessa, kan utveckla egen strategi mot sina konkurrenter. De primära 

konkurrenskrafterna är:  

Hot från nya aktörer – denna 

står för hur lätt respektive 

komplicerat det är för nya 

aktörer att etablera sig på 

marknaden. Ju svårare för nya 

företag att etablera sig, desto 

mindre hot utgör de för de 

befintliga aktörerna. Om det 

däremot är enkelt att etablera 

sig på marknaden som en ny 

aktör, utgör dessa hot för de 

befintliga aktörer då 

konkurrensen ökar ytterligare. 

Hot från leverantörer – har man stora leverantörer med stark förhandlingsstyrka utgör dessa 

ett hot för företag på så sätt att leverantörerna kan förhandla sig högre priser för sina 

produkter vilket kan ha negativ påverkan på företagets lönsamhet. 

Hot från substitut – företag behöver analysera om det finns substitut för deras produkter 

respektive tjänster som kan medföra en risk där företaget går miste om befintliga samt nya 

kunder till sina konkurrenter. På detta vis kan företagets lönsamhet äventyras. 
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Kundernas förhandlingsstyrka – om kunderna har en stark förhandlingsstyrka på marknaden 

där de utnyttjar sin ställning, kan detta leda till att de förhandlar sig billigare pris på produkter 

respektive tjänster. Kunderna kan även kräva att företaget ger ett större värde till befintliga 

produkter eller tjänster så som bättre service efter försäljning. I båda fallen kan företagets 

lönsamhet påverkas negativt. Kundernas förhandlingsstyrka kan uppfattas som hot om någon 

eller några av följande omständigheter råder på marknaden:  

- kunden köper stora volymer i förhållande till leverantörens försäljning 

- de produkter som kunden köper från branschen utgör en viktig del av köparens 

kostnader eller inköp 

- de produkter som kunden köper från branschen är standardiserade eller 

odifferentierade. Köpare som är säkra på att de alltid kan finna alternativa leverantörer 

kan spela ut en viktig leverantör mot en annan. 

- kunden berörs bara av få omställningskostnader 

- köpare utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt 

- branschens produkt är föga viktigt för kvaliteten hos köparnas produkter eller tjänster 

- köparen har full information 

Konkurrens mellan befintliga aktörer – om konkurrensen genomsyrar mellan de befintliga 

aktörer på marknaden, påverkas lönsamheten negativt då företagen konkurrerar med 

prisfaktorn medan kostnaderna ligger på samma nivå eller högre.   

Det centrala i konkurrensen är lönsamhet vilket består av skillnaden mellan pris för produkt 

respektive tjänst samt kostnaderna för dessa (Porter, 1983). Vidare förklarar författaren att 

vägen till lönsamhet utgår från att utveckla strategier att antingen ta ett högre pris för 

varor/tjänster eller arbeta för att sänka sina kostnader till en lägre nivå i jämförelse med sina 

befintliga konkurrenter. Margretta (2011) redogör att möjligheten för företag att ta ett högre 

pris på sina varor/tjänster, är att utveckla strategier som kan erbjuda kunder både något som är 

unikt samt medför mervärde för kunden vilket framkallar betalningsvilja hos kunderna. 



15 

 

För att uppnå konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter skall företaget kartlägga alla sina 

aktiviteter, och framhäva de mest strategisk viktiga som bidrar antingen till högre pris eller 

lägre kostnader (Margretta, 2011).  

Alla aktiviteter som ett företag utför kallas för värdekedja (Porter, 1983). Enligt honom är 

värdekedja ett användbart verktyg för företag eftersom man delar upp ett företag i dess olika 

aktiviteter med anledning av att kunna fokusera på de som kan bidra till konkurrensfördelar. 

Med konkurrensfördelar menar Porter (1983) att det är just de aktiviteter som kan möjliggöra 

för ett företag att antingen ta högre priser respektive erhålla lägre kostnader. Vidare förklarar 

författaren att företag som vill erhålla en hållbar konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter 

måste medvetet utarbeta en strategi som klargör vilken typ av värde som företaget vill erbjuda 

sina kunder. 

För att ett företag skall lyckas bättre än sina konkurrenter förklarar Porter (1983) att det finns 

tre olika strategiska ansatser som kan bidra till konkurrensfördel. Dessa är:  

 kostnadsöverlägsenhet – går ut på att skapa optimala anläggningar, leta efter 

kostnadsreduktioner, strikt kontroll av driftkostnader samt sänkning av kostnader för 

personligt försäljning. Däremot finns det risk enligt Porter (1983) att nyetablerare eller 

efterföljare kan erhålla likadan kostnadseffektivitet. 

 differentiering – går ut på att skapa något totalt unikt i branschen genom att 

differentiera produkt respektive tjänst som företaget erbjuder. På så sätt kan företaget 

erhålla kundlojalitet vilket stärker företagets marknadsposition i jämförelse med 

konkurrenter. Risken i detta enligt Porter (1983) är att skillnaderna i kostnader mellan 

lågkostnadskonkurrenter samt differentierade företaget blir större vilket kan leda till 

att köparen eventuellt avstår från produkter eller tjänster som erbjuds av det 

differentierade företaget för att sänka sina kostnader. 

 fokusering – går ut på att företaget lägger vikt vid en specifik köpgrupp, sortiment 

eller geografisk marknad för att koncentrera sig och kunna erbjuda bättre service än 

konkurrenterna. Porter (1983) förklarar risken med fokusering där han redogör att 

konkurrenterna kan lyckas bättre ifall de kan erbjuda bättre service respektive produkt 

för den aktuella målgruppen. 
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Apoteksmarknaden genomsyras av konkurrens och produkterna som säljs har en likvärdig 

karaktär vilket bidrar till att kundernas förhandlingsstyrka blir starkare gentemot aktörerna där 

kunderna kan vara rörliga och konkurrera aktörerna mot varandra.  

Av denna anledning är det enligt Porter (1983) lämpligast för aktörer att utforma strategier 

vars syfte är att ha lägre kostnader i jämförelse med sina konkurrenter och på så sätt erhålla 

konkurrensfördelar och öka lönsamhet. Därför finner studien intresset samt relevansen att 

tillämpa porters teori samt fokusera på ”kundernas förhandlingsstyrka” då studien genomfört 

en kundundersökning med fokus på kundernas förväntningar på leveransservice. 

3.3 Logistik i ett konkurrensperspektiv 

En intresseväckande samt situationsaktuell syn på logistik som tidigare forskning har 

diskuterat är vad Persson (2003) nämner, logistik i ett konkurrensperspektiv. Detta handlar 

om att nå konkurrensfördelar genom aktivt användande av logistik som stödjer företagets 

konkurrensstrategi.  

Vidare diskuterar han att logistik- och materialflödesfrågornas strategiska betydelse ökar 

successivt när logistikprestationens betydelse under rådande konkurrens blir större. 

Även Christopher (2011) betraktar effektiv logistik som möjlighet till att uppnå 

konkurrensfördelar i fråga om kundernas tillfredsställelse. Han diskuterar dessutom kundens 

ändrade köpbeteende och förtydligar att kunderna eftersträvar mer än bara produkters 

egenskaper. De är ute efter kringliggande förmåner som kan vara immateriella så som 

produktens image, hur leveranser ut till kunder sker med flera menar han. 

Likaså Harrison & Hoek (2005) beskriver logistikens betydelse som konkurrensfaktor i form 

av exempelvis bättre tillgänglighet på produkter. Vidare lyfter de upp fyra grundläggande sätt 

att skapa logistikfördelar vilka är kvalitet, tid, kostnad och pålitlighet som skapar kontroll i 

logistikprocesser.  

Stank m.fl. (2003) redogör i sin artikel att logistiken har väsentlig betydelse för företag att 

uppnå konkurrensfördelar. Han nämner vidare att kunder har blivit allt viktigare i 

konkurrensens kamp vilket har ökat betydelsen av en framgångsrik försörjningskedja. Vidare 

redogör han att effektiv logistik kan bidra till bättre relation mellan olika aktörer i 

försörjningskedjan vilket i sin tur gynnar slutkunden och därmed företaget i sig.  
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Forskningen ovan betonar logistikens betydelse i sammanhanget av konkurrens. Det framgår 

att leveransservicens olika element är viktiga faktorer som stärker ett företags ställning på 

marknaden gentemot sina konkurrenter. Därför finner studien det relevant att undersöka samt 

analysera logistikens betydelse i ett konkurrensperspektiv samt hur den har avspeglat sig i 

Apoteket ABs förbättringsarbete. 

3.4 Leveransservice      

Leveransservice är en viktig faktor i den intäktgenererande biten i ett företag. Det är ett mått 

på hur företaget presterar mot sina kunder 

(Storhagen, 2011).  

Christopher (2011) behandlar ämnet 

leveransservice och förklarar att en färdig 

produkt i kundernas händer har större 

mervärde än en produkt på en hylla i ett 

varuhus. Utifrån denna utgångspunkt 

utvecklar han en modell där han förklarar 

innebörden av hur service bidrar till 

mervärde av kärnprodukten.   

Kärnan som benämns ”core product”, är 

själva fysiska produktens egenskaper så 

som kvalitet, tekniska egenskaper, 

hållbarhet med flera. Den yttre delen som kallas ”service surround” innebär sådant som 

adderar mervärde till produkten och i sin tur kunden. Delar som ingår i den yttre cirkeln är 

leveranstid, flexibilitet, leveranspålitlighet, service efter försäljning med flera (Christopher, 

2011). 

Eftersom produkterna som säljs på apoteksmarknaden är i större utsträckning likvärdiga 

oavsett vilken aktör kunden vänder sig till, arbetar apoteksföretagen aktivt med att erbjuda 

kunden mervärde utöver den fysiska produkten. Av denna anledning ökar relevansen av valet 

till denna teori i studiens sammanhang. 
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3.4.1 Element i leveransservice 

Leveransservice består av sex element (Oskarsson m.fl., 2006). Studien skall belysa 

leveransservicens betydelse som konkurrensfördel och finner därmed relevansen att beskriva 

dess delkomponenter mer ingående: 

Ledtid definieras utifrån Oskarsson m.fl. (2006) som tiden från order till leverans. Den 

omfattar samtliga aktiviteter från ordermottagning till distribution. Ledtid kan även kallas för 

leveranstid. 

Leveranspålitlighet innebär att kunna leverera på exakt den tid man lovat kunden. Har man 

kommit överens om exakt tid på dagen så skall leveransen ske på just den överenskomna 

tiden. På senare tid har leveranspålitlighet fått större betydelse eftersom företagen arbetar mot 

allt mindre lagernivå med kompensation av frekventare leveranser (Oskarsson m.fl., 2006). 

Leveranssäkerhet innebär att leverera rätt vara, i rätt kvantitet samt kvalitet (Oskarsson m.fl., 

2006). 

Servicegrad/lagertillgänglighet beskriver förmågan att kunna direkt leverera från lager vid 

kundens önskemål (Oskarsson m.fl., 2006). 

Flexibilitet innebär att kunna anpassa leveranserna till kundernas önskemål. Det kan handla 

om emballage, leveransfrekvens, dokumentation, orderstorlek med flera (Oskarsson m.fl., 

2006). I denna studie har Apoteket AB rollen som kund när det gäller leveranser av läkemedel 

till olika fysiska butiker runtom i landet. 

Information handlar om att kunna kommunicera vad kunden kan erbjudas, vad kunden vill ha 

och vad kunden kommer att få. Informationsutbytet mellan kund och leverantör är av central 

betydelse (Oskarsson m.fl., 2006). Även här har Apoteket AB i första han rollen som kund. 

Oskarsson, m.fl., (2006) betonar självklarheten av att alla element inte kan anses vara lika 

viktiga för företag. De redogör att väsentligheten kan skilja sig mellan olika branscher, olika 

kunder med flera. 

Leveransservicens delkomponenter tas även upp av Gilmour m.fl. (1994) i deras artikel där 

det framgår bland annat att respondenterna som deltog i en studie nämner leveranstid, 

leveranssäkerhet, servicegrad samt tillgänglighet som viktiga faktorer i kundservice.  
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Dlugosz (2010) tar upp ämnet leveransservice och dess betydelse i effektiviseringsarbeten för 

att uppnå kostnad- och därmed konkurrensfördelar. I sin artikel diskuterar han att i det 

moderna samhället ställs det högre krav från kundernas sida på företagen. För att bevara sin 

marknadsposition behöver företagen utveckla strategier för att uppnå nöjda kunder och 

tillfredsställa deras servicekrav hävdar han.  

De mest tillämpade strategierna som Dlugosz (2010) tar upp i sin artikel är att arbeta aktivt 

med leveransservice där följande delar har väsentlig betydelse: att minska sina ledtider, 

upprätthålla en tillförlitlighet i leveranser samt optimera lagernivån för bästa möjliga service 

och kostnad.  

Även Baker (2004) nämner att det råder en allmän enighet bland forskarna kring korta 

ledtider som en viktig faktor i servicenivån. Han har i sin studie som omfattar olika lager i 

Storbritannien kommit fram till att det är få lager som har korta ledtider. Detta resulterar 

enligt honom till en ökad kapitalbindning i lager eftersom varor inte omsätts.  

3.5 Förbättringscykeln 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver hur företag skall jobba med ständiga förbättringar 

utifrån en modell som kallas för förbättringscykel. Modellen har fyra beståndsdelar vilka är 

Planera, Gör, Studera samt Lär.  

Förbättringscykeln med dess beståndsdelar 

innebär att ett företag skall identifiera samt 

planera vilka förbättringar som krävs att 

åstadkomma. I nästa steg som innebär ”gör” 

skall företaget starta arbetet och implementera 

förbättringsåtgärder, det vill säga, här ska man 

gå från ord till handling.  

Nästa steg som innebär ”studera” skall 

företaget arbeta med uppföljningar och vara 

uppmärksam på eventuella avvikelser som 

dyker upp under implementeringen.  
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Vidare fortsätter cykeln med sista steget vilket är ”lär”. Denna går ut på att man ska dra 

lärdom av implementeringen och dess konskevenser och därmed sätta upp nya mål. På detta 

vis pågår utvecklingen ständigt inom cykeln (Bergman, & Klefsjö, 2012). 

Vidare betonar Bergman & Klefsjö (2012) betydelsen av ständigt utveckling med följande 

ord: ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.” – (Bergman, & Klefsjö, 2012 s. 

46) 

I samband med Apoteket ABs förbättringsarbete, aktualiserades behovet av ett effektivt 

upplägg så att den befintliga leveransservicen mot kunden inte skulle försämras under 

projektets gång. Därmed ansåg studien att denna teori skulle kunna appliceras i 

sammanhanget. 

3.6 Logistiska Målmixen 

En intresseväckande teori, som passar in i studiens berörda ämne beskrivs av Lumsden (2012) 

som logistiska målmixen. Denne består av tre 

element: leveransservice, logistikkostnader och 

kapitalbindning. Varje element enligt Lumsden 

(2012) består i sin tur av följande delar:  

Leveransservice består av: ledtid, 

leveranssäkerhet, leveranspålitlighet, servicegrad, 

flexibilitet, information. 

Logistikkostnader består av: Hantering, transport, 

styrning. 

Kapitalbindning består av: Förråd, PIA (produkter 

i arbete), lager. 

Vidare beskriver Lumsden (2012) att det finns en stark koppling mellan dessa tre delar där 

varje del påverkar lönsamheten i ett företag. Vid varje åtgärd som skall tas bör dessa tre delar 

beaktas så att den mest optimala och lönsamma lösningen genomförs anser han. 

Även Mattsson (2002) diskuterar hur lönsamhet kan påverkas av företags yttre effektivitet, 

vilket består av element som leveranstid, leveranspålitlighet, flexibilitet med flera.   
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Varje förändring som ett företag vill införa bör iakttas för att se hur denne kan påverka andra 

delar av verksamheten och överväga om förändringen är värt att implementera eller inte. 

Därför anser studien relevansen att tillämpa logistiska målmixen.  

4. Företagspresentation 

4.1 Apoteket AB 

Apoteket AB var statligt ägt fram till att apoteksmarknaden omreglerades 2009. Efter 

omregleringen behöll Apoteket AB cirka 370 fysiska butiker geografisk utspridda över hela 

landet. Apoteket ABs verksamhet omfattar både B2B samt B2C. Det förstnämnda innebär att 

Apoteket AB levererar läkemedel till olika företag där sjukhus, vårdcentraler samt fängelser. 

Business to Customer är däremot själva butikskedjan som förser privata kundernas behov 

vilket behandlas i denna studie. 

4.2 Tamro  

Tamro grundades 1921 under namnet av ”Apotekarnes Droghandelsaktiebolag” i Sverige. Så 

sent som 1995 köptes de av ett finskt bolag och bytte namn till Tamro. Från och med 2004 

ingår Tamro i en större multinationell koncern. Tamro är specialister på apotekslogistik. 

Företaget jobbar med lagerhållning, distribution samt utveckling av logistiklösningar. 

Kunderna kan vara alltifrån läkemedelstillverkare till olika apotekskedjor. Tjänster som 

Tamro levererar till Apoteket AB är distribution av läkemedel samt, från och med oktober 

2013, även lagerhållning. 

4.3 Schenker 

Schenker startades för över 100 år sedan i Österrike. Schenker är ett logistikföretag med 

internationellt nätverk. De utvecklar samt producerar transport-, information- och 

logistiktjänster till olika företag inom olika branscher. Schenker hade ansvar för lagerhållning 

av Apoteket ABs produkter. Däremot har avtalet sagts upp under hösten 2013 med reservation 

för ett fortsatt samarbete under avvecklingsprocessen som beräknas vara klar till slutet av 

2014.  
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5. Empiri från intervjuer med anställda från Apoteket AB 

5.1 Logistik ur konkurrensperspektiv 

Axell inleder intervjun med att redogöra utmaningarna som de haft tidigare med Schenker 

vilket var deras samarbetspartner. Utmaningarna bestod främst i form av hinder för att 

utveckla verksamheten att omfatta nya sortiment och förbättra kostnader och kvalitet. Detta 

resulterade i att Apoteket AB började se över vilka förbättringar i leveransservice som kunde 

göras och de var öppna för att hitta en lösning där distributören kunde hantera större volym 

samt sortiment. Han redogör även att utmaningarna berodde på volymsvängningar i Apoteket 

ABs orderläggning på grund av exempelvis kampanjer. Dessa svängningar ökade sårbarheten 

i ofullständiga leveranser ut till apoteken tillägger han. 

Tamros stora kapacitet, branschkunskap och deras möjlighet till effektivare lagerhantering 

gjorde dem till ett attraktivt alternativ hävdar Axell. Samtidigt förklarar han att Apoteket AB 

har haft Tamro som samarbetspartner i tidigare skede. Detta menar han är en fördel eftersom 

organisationerna är bekanta med varandras verksamhet sedan en tid tillbaka. Samarbetet med 

Tamro skulle innebära en möjlighet för Apoteket AB till snabbare utveckling samt säkrare 

hantering av särskilda läkemedel som kräver varsam hantering säger Axell. Eftersom Tamro 

kan hantera dessa läkemedel resulterade det i att förhandlingarna till ett eventuellt nytt 

samarbete trädde i kraft.  

Förhandlingarna har pågått i ett år med fokus på kvalitet, soritment och volym. Avtalet 

angående leverantörsbyte tecknades i oktober 2013 och redan från mars 2014 har de första 

testen genomförts med ett fåtal leverantörer som pilotprojekt. Enligt avtalet åtar sig Tamro 

ansvaret för plock, pack och distribution av varor förklarar Axell. 

Axell redogör att samarbetet med Tamro möjliggör för Apoteket AB att kunna gå långt 

tillbaka i varukedjan och därmed se hur pris kontra kostnader avspeglar sig i produkterna. Han 

motiverar detta genom följande uttalande: 

”vet du bara slutpriset, så kan du inte utvärdera produktens egentliga varuvärde. Ju mindre 

du ser, desto mindre kan du kolla och påverka.” 

Carls förklarar att stora variationer i orderflöde från Apoteket AB gav upphov till risk för 

sårbarhet i Schenkers lagerhantering. Detta menar han, går emot Apoteket ABs mål att 

eftersträva stor säkerhet i produktflödet.  
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Samtidigt nämner Carls att Apoteket AB inte kan driva lagerverksamhet på egenhand 

eftersom det medför stora kostnader vilket kan påverka lönsamheten negativt. Därför behövde 

Apoteket AB ett alternativ där de kunde dela på kostnaderna tillsammans med andra aktörer. 

Vidare berättar han att valmöjligheten av företag som kan jobba med läkemedel är begränsad 

då branschen regleras med good distribution practice. Tamro är en av de få aktörer som 

specialiserat sig på läkemedel samt uppfyller alla krav och har en fungerande maskineri 

tillägger han. 

Carls beskriver att valet av Tamro har flera dimensioner. Dels har Apoteket AB tidigare 

jobbat med Tamro och har erfarenhet av dem, och dels hade Panaxias
3
 konkurs resulterat i att 

Apoteket AB behövde en lösning för distribution ut till apoteken ganska omgående. I 

samband med konkurs fick Tamro åta sig jobbet att distribuera från Schenkers anläggning. Att 

Tamro hade stor kapacitet i varuhantering var ytterligare en viktig dimension då Apoteket 

ABs volymsvängningar inte skulle medföra sårbarhet i leveranserna till apoteken. 

Carls berättar att förbättringsarbetet i leveransservice i samarbetet med Tamro innebär en 

förenkling för apoteken i deras varumottagning. I samband med samarbetet kommer antalet 

leveranser att minska till två om dagen eftersom Tamro tar över lagerhållningen från 

Schenker. Detta innebär att Tamro levererar både egna produkter och ApoPart produkter 

tillägger han 

 Carls betonar även att logistiken är ett viktigt verktyg och förklarar detta i följande termer: 

”Man skall lägga energi på logistikkomponenter för att göra produkten mer attraktiv 

eftersom produkterna i sig är väldigt lika, vilket gör att kringtjänsterna bör vara attraktiv.” 

När det gäller logistikens betydelse för Apoteket AB samt hur logistiken kan differentiera 

företaget gentemot konkurrenter, förklarar Carls att logistiken utgör en viktig faktor i detta 

sammanhang.  

Han berättar att det är genom effektiv logistik som Apoteket AB kan skapa bättre tillgängliget 

samt service och på så sätt påverka kunderna vid deras val av apotekskedja. Carls 

sammanfattar att välfungerande logistik är nyckeln till att uppnå nöjda kunder.  

                                                 
3
 Företaget som distribuerade Apoteket ABs egna varor från Schenkers lager  
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Mühlbach redogör att lösningen som Apoteket AB haft med Schenker vart i behov av 

utveckling. Detta i samband med Apoteket ABs strategi att långsiktigt fortsätta utveckla 

grossistfunktionen både kring volymutveckling samt att kunna hantera flera typer av 

sortiment, bland annat kyl- och narkotiska varor, förklarar Mühlbach. 

Mühlbach förklarar att eventuella samarbetspartner i förbättringsarbetet utvärderades utifrån 

olika aspekter som kvalitet i leveranserna, ledtid, möjlighet till att växa i volym på sikt samt 

hur stora investeringskostnaderna skulle bli om det skulle behövas bygga ut. 

Efter utvärdering av olika lösningar kom Apoteket AB fram till att Tamro skulle vara den 

optimala samarbetspartnern allteftersom de erbjöd bättre ledtid i jämförelse med andra 

förklarar hon. Ytterligare en aspekt som Mühlbach betonar, är att eventuella 

produktionsstörningar i lagerhållningen skulle kunna arbetas ikapp under en kortare tid med 

Tamro eftersom de redan kan hantera större volymer i förhållande till Apoteket ABs volym.  

Dahlberg anser överlag att det inte fanns stora brister i Schenker och att det mesta fungerande 

bra. Däremot hade Schenker hög personalomsättning och bemanning från olika 

bemanningsföretag. Detta resulterade i att kunskapen i hantering av läkemedel var markant 

lägre i jämförelsevis med nuvarande samarbetspartnern, Tamro, tillägger han.  

Ytterligare en aspekt som Dahlberg lyfter fram är att i Schenkers verksamhet utgjorde 

hantering av läkemedel en begränsad del. Jämför man med Tamro som har hantering av 

läkemedel som kärnverksamhet, anser Dahlberg att Apoteket AB har bättre förutsättningar till 

att skapa effektivare leveransservice. Han berättar att Tamros branschkunskap är något som 

växt långt innan omregleringen. Detta gör de till ett attraktivt alternativ eftersom distribution 

och hantering av läkemedel är deras kärnverksamhet vilket också gör dem till experter på det 

området anser han. 

Dahlberg berättar att det finns gott om lagstiftningar kring hantering av receptbelagda 

läkemedel med tillhörande dokumentation vilket kräver aktsamhet för att fel inte skall 

förekomma. Även där blir Tamro attraktiv eftersom de är vana med att jobba utifrån dessa 

regelverk förklarar han.  
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Vidare betonar Dahlberg att logistiken har mycket stor betydelse och påstår att det är den 

viktigaste delen i verksamheten. Han illustrerar det med följande ord: 

”Det finns två huvudtjänster som vi erbjuder våra kunder; rådgivning och tillhandahållande 

av varor. Rådgivningen är viktig för att kunderna ska välja oss bland andra aktörer och 

bidrar till att man kommer tillbaka igen men den fysiska tillgängligheten på varor och 

därmed logistiken är ändå av överordnad betydelse eftersom det är den som vi kan ta betalt 

för och den är vanligen kundernas primära orsak till besöket.” 

I frågan om hur logistiken kan skapa differentiering så beskriver Dahlberg att det är 

sortimentet som bidrar till differentiering, särskilt på de receptbelagda läkemedlen. Speciellt i 

dagsläget där konkurrensen råder så är det väldigt enkelt att tappa kunder om kunden inte kan 

hämta ut sin medicin med anledning av att den inte finns för tillfället nämner han.   

Klevstad bemöter förbättringsarbetet med positiv inställning. Hon förklarar att det har skett en 

del förbättringar. Ett konkret exempel som ges av Klevstad är att personalen inte längre 

behöver möta upp leveranserna. Istället levereras ordern direkt in i apoteket av personal från 

Tamro vid lunch tiden. På så sätt minskas stressfaktorn då personalen tidigare var tvungna att 

ta emot leveransen samtidigt som kundflödet i butiken skulle tillgodoses förklarar hon. 

Däremot anser Klevstad att Apoteket AB bör satsa mer på bemanning genom att låta 

exempelvis en person endast jobba med försäljning av egenvårdsprodukter, större lokaler 

samt bredare sortimentet av egenvårdsprodukter. Motivet till detta finner hon i att företaget på 

så sätt kan differentiera sig på marknaden och skapa ytterligare konkurrensfördelar. 

5.2 Leveransservice 

5.2.1 Ledtid 

Vidare under intervjuns gång berättar Axell vad som förväntas och vad som redan 

åstadkommits genom det nya samarbetet. Han berättar bland annat om ledtid som en viktig 

faktor i leveransservice. I samarbetet med Schenker hade Apoteket AB sämre ledtider av 

anledningen att det endast existerade ett centrallager förklarar han. För att kunden skulle få sin 

medicin dagen efter beställning var Apoteket AB tvungna att lägga en order senast klockan 

17:00, vilket innebär att om kunden kommer efter 17:00 var konsekvenserna sådana att 

leveransen försköts två dagar framåt. 
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Med Tamro däremot, har Apoteket AB möjlighet att lägga sina order fram till klockan 05.30 

där kunden kan få sin medicin dagen efter när apoteken öppnar hävdar Axell. Detta innebär 

att apoteken kan erbjuda sina kunder kortare leveranstid i jämförelse med sina konkurrenter 

vilket blir en stor konkurrensfördel för Apoteket AB anser han.  

Ytterligare en viktig aspekt som Axell nämner som bidrar till Apoteket ABs kortare ledtid, har 

sin grund i att Tamro använder tre distribunaler i jämförelse med Schenker som har ett 

centrallager. Han menar att distribunalerna bidrar till snabbare varuhantering samt säkrare 

leveranser ut till apoteken eftersom dessa är geografisk utspridda runtom i landet. Ena finns i 

Umeå, den andra i Stockholm och den tredje i Göteborg tillägger han. Förutom dessa tre, 

pågår arbetet med utbyggnaden av ett centrallager som ska vara i Nykvarn där möjligheten 

finns att lagra säsongsvaror för kampanj eller inköp av årsförbrukning av egna varor. 

Carls anser att ledtid i sin helhet kommer förbättras. Carls beskriver att tre distribunaler som 

ligger närmare slutkunden effektiviserar transporten ut till apoteken. Han nämner även att 

stopptiderna förbättras vilket förkortar ledtiden på beställningar från slutkund. Vidare 

förklarar han att kunden kan lägga en reservation långt in på kvällen och hämta ut den dagen 

därpå. Detta leder enligt Carls till att apoteken kan ge bättre service till sina kunder. 

När det gäller ledtid poängterar Mühlbach en aspekt där hon nämner att tre distribunaler har 

sina fördelar. Mühlbach delar upp ledtiden i två delar. Den första delen är att ledtid från 

distribunalerna ut till apoteken förväntas bli kortare. Detta tack vare att distribunalerna är fler 

och utspridda runtom i landet tillägger hon.  

Den andra delen innebär kundreservationstid som kommer få en flexiblare hantering där 

reservationer kan göras med bättre tider tack vare ändringarna i stopptiderna förklarar 

Mühlbach. Allt eftersom senareläggning av kundreservationer blir möjligt i kombination med 

snabba leveranser, förväntas det att fler föredrar Apoteket AB vilket kan bidra till ökad 

försäljning tillägger Mühlbach. 

I talan om receptbelagda läkemedel så förklarar Mühlbach att dessa är lagstiftad med 24-

timmarsregeln. I samarbetet med Schenker har man valt att jobba med en utjämningsfunktion 

där man alltid plockar läkemedel i första hand och handelsvaror i sista hand. Detta kan leda 

till att det ibland blir längre ledtider på handelsvaror tillägger hon. 
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När det gäller Tamro så anser Mühlbach att genom deras stora kapacitet i hantering av större 

volym så kommer alla order få en likvärdig prioritet. Detta medför enligt henne till att 

apoteken får sina handelsvaror senast inom 2 dagar och det blir framförallt tydligare för 

apoteken att planera sin dagliga verksamhet. 

Dahlberg förklarar att Tamro kommer erbjuda Apoteket AB mer generösa tider för 

orderläggning vilket innebär att ledtiden minskas markant. Det finns en lagstadgad gräns på 

24 timmars leveranstid i talan om receptbelagda läkemedel där Schenker klarade sig precis på 

gränsen i Stockholm, medan glesbyggden drabbades av en del förseningar. Enligt Dahlberg 

kommer situationen se mycket bättre ut med Tamro eftersom de erbjuder betydligt kortare 

ledtid till hela landet. Det som möjliggör detta är de tre distribunalerna som är geografisk 

utspridda som Tamro har betonar han. 

Klevstad förklarar att med Tamro så förväntas Apoteket AB erhålla bättre ledtid vilket har sin 

grund i att glappen blir mindre mellan beställningspunkten och leveranspunkten. 

5.2.2 Leveranspålitlighet  

När det gäller leveranspålitligheten anser Axell att eventuella produktionsstörningar så som 

hög frånvaro vid produktion, maskiner ur funktion eller att fel uppstår vid ordersystem, blir 

snabbare för Tamro att jobba ikapp. Detta eftersom deras verksamhet har en större kapacitet 

att hantera stor volym vilket är en aspekt som prioriteras av Apoteket AB tillägger han. 

Axell förklarar att arbeta ikapp en produktionsstörning med Schenker kunde ta en vecka 

medan förväntningen på Tamro är att de har kapacitet att göra det under en dag. 

Förutsättningen för detta är att Tamro har en annan ordervolym som de kan hantera, gott och 

väl över 80 000 order till skillnad från Schenkers kapacitet på cirka 25 000 order per dag. 

Angående leveranspålitligeten berättar Carls utmaningen Apoteket AB hade tidigare med 

Schenker, där kapacitetbegränsningen hos Schenker resulterade i att Apoteket AB var tvungna 

att skapa en prioriteringslista. Listan tydliggjorde för Schenker vilka varor som skulle plockas 

och packas vid eventuella störningar samt volymsvängningar. Receptbelagda läkemedel fick 

hög prioritet medan handelsvaror fick en mindre prioritet som kunde köras antingen dagen 

därpå eller vid ett senare tillfälle. Carls förklarar att ovissheten som uppstod i leveranserna av 

mindre prioriterade varor påverkade apoteken negativ i deras dagliga verksamhet.  
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Den stora kapaciteten som Tamro erbjuder Apoteket AB kommer bidra till pålitligare 

leveranser även vid volymsvängningar eller störningar i anläggningarna anser Carls. 

Samtidigt nämner han att apoteken får det lättare att planera försäljningen av nästkommande 

arbetsdag vilket förväntas sänka säkerhetslagret ute i apoteken till en lägre nivå. Pålitligare 

leveranser skapar en mer trovärdig uppfattning av apoteken anser Carls. Detta i takt med att 

varorna kan levereras till kunderna vid den tidpunkt som det lovats vilket kan stärka Apoteket 

ABs position på marknaden tillägger han. 

Leveranspålitlighet anses vara väldigt viktigt för Apoteket AB enligt Dahlberg. Han förklarar 

vidare att apoteken vill veta precis vad de har beställt och när det skall komma med hög 

punktlighet. Dahlberg berättar att Apoteket AB har haft utmaningar med Schenker när det 

blev produktionsstörningar respektive toppar. Vid dessa situationer fick Schenker handla 

utifrån prioriteringslista från Apoteket AB där handelsvaror bortprioriterades på bekostnad av 

receptbelagda läkemedel. Dahlberg förklarar att detta inte upplevdes särskilt positivt ute i 

apoteken eftersom det försvårade deras planering av daglig verksamhet.  

När det gäller Tamro klargör Dahlberg att de har större kapacitet vilket gör att de kan klara av 

leveranser även vid extra stora order utan att göra bortprioriteringar. Till följd av detta 

förklarar han att apoteken brukade beställa större kvantiteter för att säkerställa sin verksamhet 

inför exempelvis helger. Detta var ett problem eftersom lagerutrymmet är väldigt begränsad 

ute i apoteken samtidigt som kapitalbindningen ute i apotekens lager ökade tillägger han. 

Vidare förklarar Dahlberg att med Tamro förväntas leveranserna anlända den överrenskomna 

tiden vilket bör minska behovet av att lägga större beställningar. 

Mühlbach anser att förbättring förväntas ske med leveranspålitligheten då inleveranserna till 

apoteken blir enklare. Detta genom att Tamro kommer leverera både ApoPart produkter och 

Tamros produkter i en och samma leverans beskriver hon. 

Klevstad hävdar att leveranspålitlighet förväntas vara högre än tidigare vilket gör att kunden 

kan få produkterna vid den utlovade tidpunkten. Enligt Klevstad upplever personalen mer 

trygghet i att kunna hålla löftet och på så sätt bidra till bättre service gentemot slutkund. 

Vidare berättar Klevstad att med Schenker har utmaningar existerat eftersom de har haft stora 

problem att leverera beställda varor även om ordern hade lagts i god tid. Osäkrare leveranser 

resulterade i att personalen gjorde extra beställningar med större volymer för att säkerställa 

tillgången så att kundernas behov kunde tillfredsställas.  
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Extra beställningarna anser Klevstad vara ett stort problem eftersom lagerytan i butiken är 

otroligt begränsad vilket gör att man hamnar i ett dilemma mellan att trånga utrymmen eller 

missnöjda kunder. 

Däremot så kommer det ske en förändring på detta anser Klevstad vilket det redan har börjat 

märkas av. Eftersom Tamro har pålitligare leveranser med mer precision så kommer behovet 

av extrabeställningar successivt att minska. Detta förväntas bidra till en trevligare arbetsmiljö 

samtidigt som lagret förväntas stämma överrens med databasen. På detta vis tror hon att 

personalen kan ägna mer av sin tid åt kundbemötande istället för att leta efter varor och lösa 

lager differens. 

5.2.3 Leveranssäkerhet 

Innan Tamro tog över lagerhanteringen från Schenker hade Apoteket AB olika leveranser, en 

del kom från Schenkers lager, och en del från Tamro med deras varor förklarar Axell. Nu kan 

Apoteket AB konsolidera leveransen eftersom Tamro lagerhåller både sina egna samt 

Apoteket ABs varor under ett och samma tak fortsätter han. Fördelen i detta blir att 

planeringen av godsmottagning ute i apoteken blir enklare och att extra resurser kan planeras i 

förväg menar Axell. 

Han tar upp leveranssäkerheten och förklarar att genom samarbetet skall färre fel erhållas tack 

vare att spårbarheten på gods blir säkrare samt bättre med Tamro. Han förklarar detta genom 

ett exempel där han beskriver att om en leverans försvinner så kan man se vart den har 

droppat av systemet.  

Därmed tror han att det blir det enklare att planera en omleverans eller komma fram till en 

annan lösning om det handlar om livsviktiga läkemedel som måste levereras till kunden vid 

överrenskommen tid. Leveranssäkerheten anser Carls förväntas bli bättre eftersom Tamro är 

nischad i hantering av läkemedel, vilket kan leda till färre fel vid plock och pack samt 

hantering. 

Mühlbach förklarar att när Apoteket AB startade sin grossitverksamhet i samarbete med 

Schenker, fanns det en del inkörningsproblem innan verksamheten fungerade på ett bra sätt, 

både med att få ut leveranserna i tid samt rätt plockkvalitet. Vidare berättar hon att samarbetet 

med Tamro förväntas bidra till ännu bättre leveranssäkerhet eftersom Tamro har mer 

automatisering i arbetet samt personal med know-how vilket minskar risken för att fel 

förekommer vid plock samt pack. 
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Leveranssäkerheten förväntas bli bättre där Dahlberg förklarar att Tamro allmänt har låg 

personalomsättning med bättre kunskap och mer erfarenhet, vilket förväntas eliminera risken 

för felplock. Därmed blir leveranserna säkrare i fråga om kvalitet samt kvantitet. Vidare 

förklarar han att ökad leveranssäkerhet medför en förenkling av att planera in extra resurser i 

form av personal vid godsmottagning av större volymer. På detta vis kan personalen vara mer 

tillgänglig på golvet med kunder och därmed kan försäljningen och servicen öka tillägger 

Dahlberg. 

Klevstad anser även att leveranssäkerheten kommer bli bättre för apoteken. Detta genom att 

Tamro är duktigare på att packa rätt varor i rätt kvantitet vilket Schenker hade brister i som 

gjorde att arbetet ute i butik blev mer komplicerat. Exempel på sådan situation som hon 

berättar är när det sker en differens i lager. Systemet säger att varan finns, men fysiskt saknas 

den vilket gör att medarbetarna blir tvungna att dubbelkolla. Klevstad nämner även att 

kundreservationer brukar vara försenade vilket tar tid och kraft. Dessa faktorer anser hon kan 

skapa både missnöjda kunder och ineffektiva arbetsprocesser i apoteken. 

5.2.4 Servicegrad/lagertillgänglighet  

Vidare redogör Axell att lagertillgänglighet blir delat och förklarar att övergången till tre 

distribunaler ger sämre lagertillgänglighet till respektive distribunal. Å andra sidan betonar 

han distribunalernas närhet till apoteken vilket kortar ned ledtiden som i sin tur gör att de får 

bättre lagertillgänglighet ut till apoteken. 

Carls hävdar att servicegraden kan påverkas en aning negativt då varustyrningen till tre 

distribunaler blir mer komplex. Carls tar upp ett exempel där han redogör att varor som inte 

har hög omsättning lagras endast i centrallagret i Stockholm och distribueras till andra ställen 

vid behov. Han anser att dessa varor får en längre ledtid då beställningen som görs måste 

köras från Stockholm till aktuell distribunal, och därefter till respektive apotek. Carls förklarar 

vidare att Apoteket AB kan tänka sig acceptera detta eftersom servicegraden med Schenker 

hade större utmaningar samt det faktum att denna längre ledtid är känd i förväg och kan 

kompenseras genom något högre säkerhetslager i butikerna.  

En annan aspekt kring servicegraden som Carls nämner är att det saknas mätningssystem som 

för en rättvis statistik. Han förklarar vidare att det finns ett ”mörketal” i kundreservationer. 

Detta främst på grund av att systemet går miste om kunder som efterfrågat ett läkemedel som 

för tillfället inte fanns i lager.  
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Effekten blir att servicegraden får ett högre värde än vad den egentligen skulle kunna vara 

eftersom statistiken omfattar endast kunder som väljer att lägga en kundreservation redogör 

Carls. 

Den servicegrad som mäts idag ger inte en fullständig bild av verkligheten påstår Dahlberg. 

Det som är möjligt att mäta i dagsläget är antalet expeditioner som Apoteket AB gör i 

jämförelse med hur många expeditioner som måste beställas in från grossisterna. Det som 

systemet inte kan registrera är antalet potentiella expeditioner som Apoteket AB skulle kunna 

göra förtydligar Dahlberg. Detta sker när kunden lämnar apoteken utan att lägga en 

beställning på varor som inte finns på lager hävdar han. 

Klevstad anser att tillgängligheten av varorna kommer öka eftersom Tamro erbjuder bättre 

stopptider och har en allmänt noggrannare hantering av lager. Eftersom stopptidernas 

generösitet även gäller egenvårdsprodukter och andra receptfria varor så bedömer Klevstad att 

det är positivt att lägga in order sent på kvällen och få leveransen dagen därpå 

När det gäller servicegraden anses den förbättras eftersom det kommer bli effektivare att 

jobba in driftstörningarna med Tamro på alla varukategorier
4
 förklarar Mühlbach. Hon 

berättar vidare att tillgången till tre distribunaler möjliggör snabbare leveranser ut till 

apoteken om varor skulle ta slut på en av distribunalerna.  

5.2.5 Flexibilitet 

Carls beskriver flexibilitet utifrån två aspekter. I hantering av större volymer är Tamro mer 

flexibel i jämförelse med Schenker. När det däremot gäller Apoteket ABs möjlighet att 

påverka hur arbetsprocesserna skall se ut, var Schenker mer flexibla att anpassa sig till 

Apoteket ABs krav nämner han. I samarbetet med Tamro kan Apoteket AB lyfta fram vilka 

önskemål de har, däremot har de ingen möjlighet att bestämma på vilket sätt Tamro skall lösa 

dessa förklarar Carls. Han tillägger att Tamros sätt att jobba tillgodoser förväntningar från 

Apoteket ABs sida.  

Flexibiliteten anser Mühlbach, är för tidigt att bedöma. Det hon tillägger är att det kan bli 

svårt att komma med spontana order och begära förtur i leveranser eftersom Tamro redan har 

ett stabilt maskineri med bestämda destinationer samt god ruttplanering.  

                                                 
4
 Receptbelagda-, receptfria läkemedel samt ApoPart produkter 



32 

 

När det gäller flexibiliteten tydliggör Dahlberg att Apoteket AB inte kan påverka Tamros 

upplägg av leveranser. Detta beror enligt honom på att Tamro har traditionella regler med sina 

rutter som redan är välplanerade. Vidare förklarar Dahlberg att Apoteket AB är nöjd med den 

befintliga planeringen och att det inte har vilja att ändra Tamros ruttplanering. 

5.2.6 Information 

Genom samarbetet kommer även informationsutbytet mellan parterna att förbättras då man 

redan har åstadkommit en del berättar Axell. Apoteket AB och Tamro använder sig av samma 

plattform vilket möjliggör för parterna att se varandras lagersaldo och därmed förenkla 

processen med orderhantering. 

Informationsutbytet förväntas bli bättre enligt Carls då apoteken kan se lagersaldo både för 

egna ApoPart produkter samt Tamros produkter. Han förklarar vidare att detta sköts genom 

Tamros befintliga datasystem. Systemet har dock genomgått en del förändringar som 

underlättar för apotekspersonalen att urskilja på varor som tillhör ApoPart samt Tamro. Detta 

genom att ett prefix sätts framför Apoteket ABs varor förklarar Carls.  

Leveransservicens informationselement förväntas effektiviseras och förbättras säger 

Mühlbach. Hon förklarar vidare att, om övergångsprocessen går som planerat, kommer det bli 

enklare för apoteken att söka lagersaldo. Förutsättningen till detta enligt henne är att ApoPart 

grossistfunktion och Tamros lager kommer använda samma webb baserade system.  

Mühlbach nämner även att Tamro har ett välutvecklat analyssystem vilket Apoteket AB kan 

ha användning av för en del rapportering. Detta var inte lika lätt med Schenker där Apoteket 

AB fick hantera väldigt mycket av informationsutbytet manuellt förklarar hon. 

Angående information berättar Dahlberg att Tamro har en webbportal där Apoteket AB inte 

kan påverka så mycket utan får vara med och använda den och dela på kostnaderna med andra 

aktörer. Däremot förklarar Dahlberg att systemet duger och uppfyller Apoteket ABs krav samt 

att en del justeringar har förekommit för effektivare hantering. Vidare tillägger han att varorna 

kommer ligga med dubbla artikelnummer där de skiljer sig med ett prefix för att se vilka som 

tillhör Tamro och vilka som tillhör Apoteket AB. Förekommer det krångel med inköp eller 

om det behövs mer av en produkt som apoteken har slut på i lager så kan man även lägga en 

beställning från Tamros egna lager då Apoteket AB har tillgång till deras lagersaldo 

förtydligar Dahlberg. 
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Datasystemet som Tamro har, och som funnits tidigare, kommer underlätta apotekets arbete 

eftersom personal kan se lagersaldot för både ApoPart och Tamros läkemedel förklarar 

Therese. 

5.2.7 Respondenternas åsikt om vilka element som kan bidra till konkurrensfördel 

Carls anser att två element i förbättringsarbetet i leveransservice är speciellt viktigt för 

Apoteket AB. En av dessa är leveranssäkerhet. Anledningen till detta anser Carls vara att 

förutsägbarheten i leveranserna har en eliminerande effekt av säkerhetslager, vilket förväntas 

resultera i mindre kapitalbindning ute i apoteken. Det andra elementet anser han vara ledtid 

eftersom kortare ledtid är en faktor som lätt uppmärksammas och uppskattas av slutliga 

kunden.  

I fråga om vilken element som kan bidra till Apoteket ABs konkurrensfördel lyfter Carls fram 

leveranssäkerheten. Han motiverar sitt val genom att förklara att stabil försörjning av varor till 

apoteken skapar bättre tillgänglighet. Detta anser han vara en faktor som kan ge bättre service 

gentemot slutkund.  

När det gäller den del av leveransservice som kan ge konkurrensfördelar för Apoteket AB 

anser Mühlbach att det är ledtid och servicegrad eftersom viktigaste enligt henne är att 

varorna är tillgängliga samt att leveranserna sker effektivt. Vidare berättar Mühlbach att 

Apoteket AB differentierar sig gentemot kunder genom att fasthålla sig vid sin strategi att inte 

minska tillgängligeten på lagerförda receptbelagda läkemedel.  

Dahlberg berättar om vilka delar av leveransservice som kan bidra till konkurrensfördelar för 

Apoteket AB där han nämner ledtid och leveranssäkerhet som två viktiga faktorer. Han 

förklarar att kortare ledtider i sig kan vara en konkurrensfördel då apoteken kan erbjuda varor 

med kort varsel. Däremot tycker Dahlberg att kunden allmänt inte är insatt i hur snabbt varor 

kan transporteras och hur stor skillnad det förekommer bland olika apotekskedjor. Det som är 

viktigt för kunden enligt Dahlberg, är att ha relativt brett sortiment där kunden får 

valmöjlighet vilket enligt honom anses vara den faktor som bidrar till återkommande kunder.  

Dahlberg förklarar även att säkrare leveranstider bidrar till en ökad konkurrensfaktor på så 

sätt att personalen känner sig mer säkra i bemötande av kunder där de kan lova kunden sådant 

som går att hålla vilket skapar en positiv uppfattning hos kunden.  
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Målet med projektet är att förbättra ledtid, lagertillgänglighet mot apotek samt att utöka 

volym och sortiment. Dessa parametrar anser Axell har nyckelfunktion för Apoteket AB att 

erhålla konkurrensfördelar på marknaden och därmed öka försäljningen.  

5.3 Förbättringscykeln 

För att uppnå så effektiv övergångsprocess som möjligt, tillämpar Apoteket AB en strategi, 

vilket är uppdelade i fyra faser med ett pilottest i början förklarar Axell. Pilotfasen som Axell 

nämner, är i form av pilotprojekt där första testen utförs för att se i vilken utsträckning den 

tekniska grunden fungerar. Vidare fortsätter han att beskriva respektive fas: 

- Fas ett omfattar upplärning av leverantörer och anpassning till de nya 

omständigheterna 

- Fas två omfattar flytt av läkemedel  

- Fas tre omfattar flytt av egna märkesvaror  

- Fas fyra omfattar de sista delarna som skall flyttas över till Tamro. Vid detta skede 

beräknas alla underleverantörer vara tillkopplade till Tamro.  

Axell redogör att varje steg som intas i projektet uppföljs, de avvikkelser som förekommer 

justeras och förändringar som uppstår kommuniceras vidare till alla berörda. På så sätt 

elimineras risken för störningar i det dagliga arbetet samtidigt som projektet fortgår.  

För att allting skall fungera så smidigt som möjligt har en projektgrupp utformats förklarar 

Axell. Gruppen består av erfarna apoteksanställda från huvudkontoret, en arbetsgrupp från 

Tamros sida samt en grupp från Schenker som successivt avvecklar Apoteket ABs 

verksamhet hos dem. Även en referensgrupp bestående av representanter från 

underleverantörerna har involverats i projektet tillägger han. Samarbetet fortgår med ständiga 

uppföljningar för att säkerställa tillförlitligheten i arbetet. 

En utmaning som Axell uppmärksammar är att Apoteket AB måste kommunicera ut till 

samtliga underleverantörer
5
, uppdatera och förse dem med information. Apoteket AB har 

även en strategisk roll där överföring av dessa underleverantörer skall ske successivt utan 

uppkomst av störningar som kan drabba slutkunden.  

                                                 
5
 Uppgår till 220 st. 



35 

 

I fråga om förbättringsarbetet med dess innehåll och respektive faser förklarar Carls att det är 

en allmänt användbar strategi som Apoteket AB tillämpar vid omfattande förändringsarbeten.  

Carls berättar vidare att processen är rätt utformat och uppdelad i fyra faser som inleds med 

ett pilottest. Övergången mellan samtliga faser sker efter att en utvärdering har skett, där 

eventuella lösningar på uppkomna problem diskuteras samt åtgärdas, vilket man efter detta 

startar nästa fas. Han förklarar vidare att, om de skulle få välja att göra om projektet så skulle 

de valt att göra på samma sätt. Carls säger klart och tydligt att de har valt ett rätt upplägg och 

är nöjda med utformningen av faserna. 

Angående utformningen av förbättringsarbetet berättar Mühlbach att de har delat in den i fyra 

faser som startades med ett pilotprojekt. Apoteket AB valde att sätta projektet på prov genom 

att flytta få artiklar inom olika varugrupper med olika leverantörer tillägger hon. Pilotprojektet 

gick ut på att testa den tekniska utvecklingen som berör Tamros och Apoteket ABs 

integrering. De avvikelser som förekom åtgärdades, därefter övergick Apoteket AB till fas ett 

som berör upplärningsmomentet förtydligar Mühlbach. 

Hon redogör för fas ett där syftet var att lära inköparna att hantera systemet kring hur 

orderläggningen skall ske framöver. Syftet har även varit att trimma olika logistikprocesser 

som omfattar returer av varor, distribution, avvikelse- samt omkring processer. Mühlbach 

fortsätter att berätta vidare om fas två vilket omfattar flytt av läkemedel. Sedan kommer fas 

tre där hon beskriver att Apoteket AB flyttar över produktsortimentet med egna varumärken 

till Tamros lager i Nykvarn som byggs ut. Projektet avslutas med fas fyra vilket skall omfatta 

samtliga underleverantörer. Det Mühlbach betonar som är en utmaning i alla faser, är att det 

kan ta lång tid för underleverantörerna att lära sig leverera till de nya distribunalerna på rätt 

sätt.  

Varje fas utvärderas och kontrolleras där projektgruppen går igenom alla punkter som ingår i 

respektive fas. Mühlbach har som uppdrag att rapportera en gång i veckan till en operativ 

styrgrupp angående projektets drift. Där sker avstämningar och aktuell information tas upp, 

diskuteras och eventuella beslut fattas. Mühlbach nämner att de har som målsättning att jobba 

med förbättringsarbetet på så sätt att kunderna inte skall påverkas av övergångsprocessen på 

ett negativt sätt. 
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5.4 Logistiska målmixen 

Utöver de positiva effekterna finns självklart en del utmaningar vilka Axell berättar. 

Utmaningarna är förknippade med att man övergår från ett centrallager till tre distribunaler. 

Detta kan medföra ökade hanterings- samt transportkostnader för Apoteket AB vilket i sin tur 

kan avspeglas i slutpriset på varorna redogör Axell. Han fortsätter förklara att tre distribunaler 

medför högre kapitalbindning i varulager samt sämre servicegrad till distribunalerna.  

Axell förklarar även att planeringen av kampanjer blir mer komplex eftersom Apoteket AB 

måste se till att förse alla tre distribunaler med varor samt planera ingående 

volymfördelningen till respektive område. 

Avslutningsvis nämner Axell att projektets huvudsyfte inte avser att sänka verksamhetens 

kostnader, det handlar främst om att erbjuda kunden bättre leveransservice. Det förväntas 

förekomma viss effektivisering vilket även förväntas sänka en del kostnader. Däremot anses 

det uppstå andra kostnader så som lagerhantering samt ett högre lagervärde som kommer att 

jämna ut besparingen förklarar han. 

När det gäller förbättringsarbetet i leveransservice samt dess effekt på logistikkostnaderna, 

förklarar Carls att det finns förväntningar på kostnadseffektivisering ute i apoteken. Grunden 

till förväntningarna enligt Carls ligger i att antalet leveranser till apoteken minskas från tre till 

två per dag. Detta anser han skall effektivisera varumottagningen i apoteken vilket kan 

resultera i att personalen kan eliminera tid på plock och pack och betjäna kunder i större 

utsträckning. 

Vidare betonar Carls att förbättringsarbetet i leveransservice kan medföra större 

kapitalbindning i lager eftersom det är tre distribunaler som skall förses med varor till skillnad 

från Schenkers centrallager. Å andra sidan betonar han att dessa distribunaler medför bättre 

tillgänglighet till apoteken vilket förväntas sänka kapitalbindningen ute i apoteken. Carls 

betonar att totala kapitalbindningen ute på apoteken är större än centrallagrets 

kapitalbindning. Avslutningsvis anser Carls att satsningen är ett steg i rätt riktning att frigöra 

kapital i apotekslagren. Mühlbach avrundar sina ord genom att redogöra att kapitalbindningen 

i lager kan öka eftersom tre distribunaler medför större lagerhållning totalt sett. Däremot 

nämner hon att det eventuellt kan finnas lösningar om kapitalbindingen blir ett problem, att 

man då jobbar med färre lagernivåer och frekventare leveranser.  
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6. Empiri från enkätundersökning  

6.1 Sammanställning av resultat från enkätundersökning 

Fråga 1: Vilken apotekskedja föredrar du att handla? Ringa in svarsalternativ. 

 

Av 75 respondenter som deltog i undersökningen råder ett bortfall på 4 respondenter då dessa 

ringade in fler än bara ett svarsalternativ vilket tyder på att respondenten har misstolkat 

frågan. 

Resterande 71 respondenter har valt ett alternativ. Resultatet ser följande ut 

 41 % föredrar att handla på Apoteket Hjärtat. 

 Lika mycket det vill säga 41 % föredrar att handla på Apoteket AB. 

 8 % föredrar handla på Kronans droghandel. 

 6 % föredrar handla på ICA Cura. 

 3 % föredrar handla på LIyodsapotek. 

 1 % föredrar handla på Apoteksgruppen. 

Ingen av respondenterna har angett annat svarsalternativ. 
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Fråga 2: ringa in på en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktigt medan 5 är mycket 

viktigt på följande påståenden: 

a) Att få varan/medicinen levererad snabbt (med kort väntetid) 

 

 

 Av 75 respondenter har ingen ringat in svarsalternativ 1. 

 1,33 % ringade in svarsalternativ 2. 

 13,33 % ringade in svarsalternativ 3. 

 33,33 % ringade in svarsalternativ 4. 

 52 % ringade in svarsalternativ 5. 
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 b) Att få varan vid den tidpunkt som butiken har lovat 

 

 Av 75 respondenter har ingen ringat in svarsalternativ 1. 

 1 % ringade in svarsalternativ 2. 

 7 % ringade in svarsalternativ 3. 

 21 % ringade in svarsalternativ 4. 

 71 % ringade in svarsalternativ 5. 
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c) Att få varan i rätt kvantitet samt kvalitet 

 

 Av 75 respondenter har ingen ringat in svarsalternativ 1. 

 Av 75 respondenter har ingen ringat in svarsalternativ 2. 

 5 % ringade in svarsalternativ 3. 

 19 % ringade in svarsalternativ 4. 

 76 % ringade in svarsalternativ 5. 
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d) Att varan finns tillgängligt i lager vid besök av apotek 

 

 Av 75 respondenter har ingen ringat in svarsalternativ 1.  

 3 % ringade in svarsalternativ 2. 

 12 % ringade in svarsalternativ 3. 

 21 % ringade in svarsalternativ 4; 

 64 % ringade in svarsalternativ 5. 
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Fråga 3: Hur viktigt är det för dig att få rådgivning vid köp av varor i ett apotek? Ringa 

in på en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktigt medan 5 är mycket viktigt. 

 

 Av 75 respondenter ringade 3 % in svarsalternativ 1. 

 8 % ringade in svarsalternativ 2. 

 25 % ringade in svarsalternativ 3. 

 27 % ringade in svarsalternativ 4. 

 37 % ringade in svarsalternativ 5. 
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Fråga 4: Hur viktigt är det för dig att få hjälp att hitta de varor du söker av en 

apotekanställd? Ringa in på en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktigt medan 5 är 

mycket viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Av 75 respondenter ringande 1 % in svarsalternativ 1. 

 5 % ringade in svarsalternativ 2. 

 24 % ringade in svarsalternativ 3. 

 27 % ringade in svarsalternativ 4. 

 43 % ringade in svarsalternativ 5. 

Fråga 5: Anser du att apoteken har generösa öppettider?     

Ja  Nej 

Av 75 respondenter svarade 45 Ja och 30 Nej 

Om du svarar Nej,  

När skulle du vilja att öppettiderna förbättras? 

 6 respondenterna ansåg att generösa öppettider på morgonen skulle förbättras.  

 20 respondenter ansåg att kvälls öppettider skulle förbättras;  

några respondenter skrev fler än ett förslag på förbättrade öppettider. 

 De respondenter som svarade undersvarsalternativ ”Annat” skrev följande: ”Helger”, 

”dygnetrunt”, ”på lördagar längre öppettider”, ”8.00–20.00”, ”minst en jourapotek per 

stad”. 
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7. Analys/Resultat 

7.1 Logistik som konkurrensperspektiv 

Utgår man ifrån tidigare forskning och aktuell litteratur inom logistikområdet så existerar det 

en konsensus kring logistikens betydelse för att uppnå konkurrensfördelar vilket framhävs 

bland annat av (Christopher, 2011; La Londe m.fl., 1994; Persson, 2003).  

Logistikens betydelse i sammanhanget av konkurrens nämns av respondenten Axell. Han 

betonar att förbättringsarbetet skall ge förutsättningarna att korta ner ledtiden, därigenom 

erbjuda kunderna bättre service vilket förväntas ge en konkurrensfördel gentemot 

konkurrenterna. Axell betonar logistiken som Apoteket ABs hjälpmedel att differentiera sig 

från konkurrenterna. Även Porter (1983) talar om differentiering som en av de strategierna 

som ett företag kan tillämpa för att uppnå konkurrensfördelar. Detta visar att Apoteket AB 

utgår ifrån den teoretiska forskningen vid utformningen av förbättringsarbetet i 

leveransservice. 

Med tanke på att resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att kunderna besöker 

Apoteket AB lika ofta som Apoteket Hjärtat, ökar betydelsen av differentiering från Apoteket 

ABs sida för att erhålla konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.  

Även Mühlbach som driver projektet understryker logistikens betydelse för företaget. Hon 

förklarar att en välfungerande logistik är drivkraften för Apoteket AB att göra varorna 

tillgänga för kunder och därmed hålla igång flöden av varor och pengar.  

Dahlberg och Carls är övertygad om att logistik har enorm betydelse för Apoteket AB. De 

bestryker att logistiken är den viktigaste delen i verksamheten eftersom denne möjliggör för 

Apoteket AB att erbjuda varor till försäljning som verksamheten livnär sig på. Carls tillägger 

att logistiken är nyckeln till att uppnå nöjda kunder.  

Klevstad som jobbar dagligen med kundbemötande anser att logistiken har en väsentlig 

betydelse i den dagliga verksamheten. Utifrån hennes infallsvinkel så är en välfungerande 

logistik kärnan i att uppnå konkurrensfördelar. Hon anser att effektiv logistik bidrar till 

minskad stress för personal och ger mer utrymme för att bemöta kunder vilket resulterar i 

alltfler nöjda kunder. 
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Precis som det framgick i den kvantitativa undersökningen där kunderna besöker Apoteket 

AB lika ofta som Apoteket Hjärtat kan betraktas som att kunderna har en relativ stark 

förhandlingsstyrka. Detta speciell när de kan välja mellan flera aktörer som erbjuder relativt 

lika produkter/tjänster. Porter (1983) behandlar fem konkurrenskrafter som företag bör iaktta 

vid utveckling av sina strategier för att uppnå sina konkurrensfördelar. I en av dessa 

konkurrenskrafter behandlas ”kundernas förhandlingsstyrka”. Att Apoteket ABs 

förbättringsarbete strävar efter att erbjuda sina kunder en förbättrad leveransservice, kan 

betraktas som att företaget är medveten om den starka förhandlingsstyrka som kunderna har.  

Utöver respondenterna så anser även Harrison & Hoek (2005) att logistiken är betydelsefullt 

för företagen och deras verksamhet. De ser logistiken som en förutsättning för företagens 

existens på marknaden. Samtliga uttalanden kan sammanfattas i termer av att logistik spelar 

en viktig roll i ett företags dagliga verksamhet. 

7.2 Leveransservice 

Analysen av olika element i leveransservice och dess betydelse för att skapa konkurrensfördel 

kan jämföras med det som Christopher (2011) behandlar i sitt koncept ”service surround”. 

Där påpekade han att kringliggande aspekter som ledtid, leveranspålitlighet med flera bidrar 

till mervärde utöver den fysiska produktens egenskaper. Service surround är enligt honom ett 

tillvägagångssätt att vinna nya kunder och utveckla lojaliteten bland de befintliga vilket blir 

en konkurrensfördel för ett företag.  Även Margretta (2011) lyfter upp vikten av att erbjuda 

mervärde för kunderna som kan bidra till att kundernas betalningsvilja ökar och på så sätt 

gynna företaget genom att kunna erhålla mer intäkter. 

37 procent av respondenterna i den kvantitativa undersökningen angett att rådgivning vid köp 

av medicin är mycket viktigt. 27 procent har ringat in en 4:a och angett att rådgivning är av 

viktig betydelse. Däremot angav 25 procent av respondenterna att rådgivningen inte har en 

stor betydelse. När det gäller att få hjälp av apotekspersonal i syfte att hitta rätt vara, ansåg 43 

procent av respondenterna som mycket viktig vid besöket. 27 procent markerade en 4:a och 

ansåg hjälpen som fås för att hitta rätt vara, har en viktig betydelse. Men även på denna fråga 

har 24 procent ringat in en 3:a vilket visar att de inte har så stort intresse av den hjälp som kan 

erbjudas. En annan fråga som tillhör den så kallade service surround eller att erbjuda ett 

mervärde utöver vad själva produkten erbjuder handlar om kundernas åsikter kring apotekens 

öppettider.  
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Där har 45 av 75 tillfrågade angett att de är nöjda. 30 av 75 respondenter ansåg att 

öppettiderna borde förbättras. Av de respondenter som efterfrågade en förbättring har 

majoriteten angett att öppettiderna borde utvidgas främst mot kvällstider. 

Utifrån ovanstående tre frågor som berör leveransservice i termer av att erbjuda sina kunder 

något unikt som ger kunderna mervärde utöver själva produkten framgår det tydligt att 

apotekskedjor bör uppmärksamma efterfrågan på service ifrån personalen i de fysiska 

butikerna. 

Av den kvantitativa undersökningen ser man att det finns en viss efterfrågan på att utvidga 

öppettiderna speciellt mot kvällen vilket kan ge en fördel för den apotekskedja som kan 

erbjuda denna möjlighet till kunder. 

Lumsden (2012) beskriver att leveransservicen har en väsentlig roll för företag att uppnå 

ekonomisk fördel i sammanhanget av ett företags prestation mot kunder. Även Storhagen 

(2011) uppmärksammar leveransservice och beskriver den som intäktskapande aktivitet i ett 

företag vilket har en vital betydelse för företagens strategiska verksamhet.  

Axell som är en av respondenterna nämner leveransservicen som en viktig aspekt för 

Apoteket ABs verksamhet. Han betonar att, när företaget har koll på alla sina 

logistikkostnader, blir det möjligt att arbeta fram strategier till att reducera kostnader. Därmed 

läggs grunden till att kunna erbjuda bättre service mot kund vilket i sin tur förväntas generera 

mer intäkter. Även här avspeglar Apoteket ABs strategi det som Porter (1983) redogör i 

termer av värdekedja. Detta innebär att kartlägga alla aktiviteter i ett företag för att därefter gå 

vidare med dem aktiviteter som antingen kan bidra till att företag kan erhålla högre 

försäljningspriser eller satsa på de aktiviteter som är kostnadsreducerande. 

Vidare i analysen framgår respektive element av leveransservice där respondenternas 

uttalanden kopplas till forskningen samt litteraturen. Dock är det viktigt att ha i åtanken som 

Oskarsson m.fl. (2006) förklarar, att alla element inte kan anses vara lika viktiga i varje fall 

och kan varieras från företag till företag.  
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7.2.1 Ledtid 

När det gäller ledtid som ett av elementen i leveransservice är den enligt Axell en 

nyckelfaktor för Apoteket ABs förbättringsarbete. Axell betonar att förbättrade ledtider som 

Tamro förväntas bidra med, kommer gynna Apoteket AB genom att de kan erbjuda bättre 

leveranstider till sina kunder än konkurrenterna. På detta vis anser man sig kunna differentiera 

från andra aktörer på marknaden. Förutsättningar till förbättrad ledtid har sin grund i att 

Tamro har tre distribunaler vilket möjliggör snabbare leveranser till alla apotek runtom i 

landet. Carls delar åsikt med tidigare respondenter och lägger till att kortare ledtid kan bidra 

till bättre service mot slutkund, speciellt när det gäller receptbelagda läkemedel.  

Väsentligheten i ledtiden uppmärksammas även av Mühlbach. Hon instämmer med uttalanden 

och förklarar att genom distribunalernas geografiska utspridning och förbättrad 

kundreservationstid förväntar Apoteket AB en effektivisering av verksamhetens ledtider 

gentemot slutkund. Att kundreservation kan läggas in långt in på kvällen där kunden kan 

hämta ut varorna dagen därpå uppmärksammas som en viktig bidragande faktor till kortare 

ledtider även av samtliga respondenter. 

Mühlbach nämner att förändringen i ledtiderna förväntas bidra till ökad försäljning. Även 

Dahlberg instämmer att Tamro med sina tre distribunaler kommer bidra till märkbara 

förändringar inom ledtid. Hans betonar att, framförallt kommer glesbygden gynnas då de 

erhålla betydligt bättre ledtider än tidigare.  

Förbättringarna som förväntas uppstå i ledtiderna uppmärksammas positivt även av Klevstad 

som förklarar att korta ledtider gynnar kunder och därmed apoteken. Motivet till detta anser 

hon att kunderna får möjlighet att snabbt få sina produkter och därmed föredra Apoteket AB 

vid nästa besök. 

Att ledtid är ett viktigt element framgår även ifrån den kvantitativa undersökningen där 52 

procent har angett snabba leveranser som en mycket viktig faktor. 33,33 procent har angett 

ledtiden som en viktig faktor där de graderade sitt svarsalternativ med en ”4:a”. Detta visar att 

större delen av respondenterna har förväntningar i att få sina varor snabbt levererad. Drar man 

paralleller mellan den kvalitativa och kvantitativa resultat, så kan man se tydligt att Apoteket 

ABs förbättringsarbete eftersträvar det kunder förväntar, nämligen, kortare ledtid.  
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Den aspekt som är nämnvärt att analysera är att 13.33 procent av respondenterna angav en 3:a 

som motsvarar ”varken eller” vilket visar att det finns en del kunder som lägger mer vikt på 

andra faktorer än ledtid.  

Utifrån samtliga respondenters uttalanden om ledtid så kan studien relatera till tidigare 

forskning där Baker (2004) men även Dlugosz (2010) lyfter upp betydelsen med kortare ledtid 

som en viktig faktor för kunderna där snabba och smidiga leveranser uppskattas. De påpekar 

även att långa leveranstider kan ha en bidragande orsak till ökad kapitalbindning då varor inte 

omsätts i den uträckning som det behövs vilket även framhävs av (Jensen, 2007).  

7.2.2 Leveranspålitlighet 

I förbättringsarbetet ingår även leveranspålitlighet där Axell förklarar att Apoteket AB 

fokuserar att erhålla en högre nivå, något som de tidigare hade utmaningar med Schenker. 

Detta var en av de bakomliggande orsakerna till behovet av att starta ett förbättringsarbete i 

leveransservice. Apoteket ABs strategi att utveckla sortimentet samt komma upp i större 

volym går hand i hand med leveranspålitligheten som Tamro kan erbjuda framgår det i 

intervjun med Axell. 

Även Carls lyfter fram vikten av leveranspålitlighet där han betonar att förväntningarna i ökad 

sådan har sin grund i att Tamro har bättre förutsättningar att hantera större volymer. Ett tillägg 

som han gör är att företaget kan skapa en mer trovärdig uppfattnings hos kunderna på så vis 

att varorna levereras till kunderna vid den tidpunkt som det lovats. Detta anses vara ett sätt att 

stärka företagets position på marknaden. 

Däremot markerar Mühlbach kapacitetsmöjligheten hos Tamro och förklarar att risken för 

förseningar i leveranserna på grund av eventuella störningar eller volym svängningar kan 

minimeras. Det hon tillägger i frågan är att tillgången till tre distribunaler är en aspekt som ger 

medvind till att uppnå den förväntade förbättringen vilket majoriteten respondenterna 

framhävt. 

Mühlbach tillägger en annan positiv aspekt i förbättringsarbetet där hon förklarar att 

inleveranserna förenklas på så vis att Tamro levererar både Apoteket ABs produkter samt 

Tamros varor i en och samma leverans ut till apoteken.  
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Hon förtydligar utmaningen med Schenker som Axell har uppgett och lägger till att Schenker 

fick jobba utifrån utjämningsfunktion där de plockade läkemedel i första hand och 

handelsvaror i sista hand för att hinna med leveranserna som omfattas av 24-timmarsregeln. 

Även Carls har uppmärksammat denna aspekt i sin intervju. 

Dahlberg delar åsikt med Axell, Carls samt Mühlbach, om att leveranspålitligheten är en 

viktig faktor för Apoteket AB i leveransservicen. Utöver vad de ovan nämnda respondenterna 

yttrat sig, tillägger Dahlberg att leveranser som anländer vid överrenskomna tid, ger bättre 

möjlighet för apoteken att planera sin dagliga verksamhet. På detta vis kan personal ute i 

apoteken undvika att göra extra beställningar för att gardera sig mot att produkter tar slut 

innan nästkommande leverans kommer fram. 

Dahlberg synpunkt instämmer med vad Storhagen (2011) redogör om leveranspålitlighet det 

vill säga att leveranserna skall nå fram vid den överrenskomna tiden. Även Klevstad håller 

med Dahlberg och förklarar att, osäkerheten i leveranserna som apoteken tidigare hade, ledde 

till att man gjorde extra beställningar vilket i sin tur ökade kapitalbindningen i varulager. Med 

pålitligare leveranser som förväntas av förbättringsarbetet anser även Klevstad att deras 

dagliga arbete ute med kunder underlättas där de kan ägna mer tid åt kunden istället för att 

kolla upp om leveranserna stämmer överrens med beställningar. 

71 procent av respondenterna från den kvantitativa undersökningen anser 

leveranspålitligheten som en mycket viktig aspekt vid val av en apotekskedja. 21 procent av 

respondenterna ansåg leveranspålitligheten som en viktig aspekt då de ringat in en 4:a av 5. 

Detta visar att en majoritet av de respondenter som deltog i kvantitativa undersökningen 

prioriterar leveranspålitligheten högt. Av denna anledning kan man se att förbättringsarbetets 

mål går hand i hand med vad kunden förväntar sig vilket signalerar för Apoteket AB, att de 

arbetar åt rätt riktning som i sin tur kan bidra till fler nöjda kunder. 

Utifrån ovan nämnda uttalanden kan studien koppla betydelsen av leveranspålitlighet till det 

Morash m.fl. (1996) betonat i sin forskning. Där framgick det bland annat att 

leveranspålitlighet anses kunna bidra till långvarig konkurrensfördel för företaget. 
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7.2.3 Leveranssäkerhet 

Gilmour m.fl. (1994) kom fram i sin studie att leveranssäkerhet betraktas alltmer viktigare i 

sammanhanget av leveransservice som i sin tur återspeglar sig i kundservice. Detta fick sin 

bekräftelse även i denna studie där respondenterna har betonat vikten av leveranssäkerhet i 

Apoteket ABs förbättringsarbete av leveransservice. 

Samtliga respondenter från Apoteket AB betonade existensen av ofullständig leveranssäkerhet 

i samarbetet med Schenker. Detta berodde främst på brister i Schenkers kunskap i hantering 

av läkemedel samt den höga personalomsättningen.  

Däremot förväntas framsteg i leveranssäkerheten av samtliga respondenter från Apoteket AB. 

De anser att Tamros kombination av kompetens inom läkemedelsbranschen och dess stora 

kapacitet att hantera större volymer skall ge färre fel plock vilket förväntas resultera i färre 

lagerdifferenser. Detta anses gynna kunderna i det långa loppet då personal kan ägna mer tid 

till kunder istället för att lösa problem kring lagerdifferenser samt saldofel som uppstod på 

grund av fel i leveranser. 

Resultat från kvantitativa enkätundersökningen har visat att 76 procent av respondenterna 

angett leveranssäkerheten som en mycket viktigt faktor. 19 procent har markerat 

leveranssäkerheten med en 4:a och angett att den är en viktig faktor vilket visar att även 

leveranssäkerhet har en stor betydelse för kunderna. Att förbättringsarbetet lägger sin fokus 

även på leveranssäkerhet i form av att förbättra denne, visar att den avspeglar kundernas 

förväntningar. Detta ökar möjligheten för Apoteket AB att tillfredsställa kundernas 

förväntningar i leveranssäkerheten vilket kan bidra till konkurrensfördel. 

7.2.4 Servicegrad/lagertillgänglighet 

Angående servicegrad har respondenterna uttalat sig på olika sätt. Axell samt Mühlbach 

betonade vikten av lagertillgänglighet mot slutkund. Detta får sin bekräftelse från Gilmour, 

m.fl (2004) där det i studien framgår att respondenter som deltog i deras studie nämnt bland 

annat, servicegrad som en viktig faktor i leveransservice vilket även påverkar kundservice.  

Vidare betonade Axell och Mühlbach att Apoteket AB får en förbättring även i detta element i 

leveransservice. Likaså här anser de att tillgången till tre distribunaler bidrar till bättre 

lagertillgänglighet gentemot slutkund. Dock påpekar Axell samt Carls att servicegraden mot 

distribunalerna kan försämras någorlunda.  
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Att förse behovet av varor till tre lager har större utmaning än att tillgodose endast ett 

centrallager anser de. Carls tillägger att en del varor med låg omsättning kommer dock 

placeras i Tamros centrallager i Stockholm vilket innebär att dessa varor inte får en förbättrad 

servicegrad. Däremot accepteras detta av förbättringsarbetete eftersom det är få varor som 

påverkas av detta. 

Utifrån den kvantitativa undersökningen visade sig att 64 procent av respondenterna som 

deltog i undersökningen, angav att det är mycket viktigt att varan finns tillgängligt i lager på 

apoteken när kunderna handlar. 21 procent ansåg att varan finns i apotekslager när de besöker 

apoteken är av viktig betydelse. En majoritet av kunderna som deltog i undersökningen har en 

förväntan över att apoteken har produkter i lager vid besökstillfället.  

Detta signalerar att den apotekskedja som kan leva upp till denna kundförväntan har goda 

möjligheter att erhålla nöjda kunder och därmed skapa konkurrensfördelar. I och med att 

förbättringsarbetet har som mål att erbjuda sina kunder en förbättrad lagertillgänglighet ger 

detta tecken på att Apoteket AB utarbetar strategier i rätt riktning med kunden i fokus. Även i 

detta element angav 12 procent av respondenterna svarsalternativet ”varken eller” vilket visar 

att servicegrad/lagertillgänglighet inte har så stor vikt bland en del respondenter. 

Både Dahlberg och Carls tog upp att nuvarande mått på lagertillgänglighet har sina brister 

eftersom systemet inte tar hänsyn till kunder som lämnar apoteken utan att lägga 

kundreservationer på varor som för tillfället inte finns i lager. Av denna anledning saknas det 

reliabla värden på lagertillgänglighet.  

7.2.5 Flexibilitet 

Axell har uttalat sig om att samarbetet med Tamro kan ge en aning bättre flexibilitet då 

Tamros kapacitet tillåter variationer i ordervolymen som kan påverkas av kampanjer, 

säsongsprodukter med flera vilket även Carls påpekar. Mühlbach instämmer med Axell men 

poängterar att det är för tidigt att bedöma flexibiliteten då förbättringsarbetet är fortfarande i 

en tidig fas. Det Dahlberg däremot har lagt till i detta är att Apoteket AB har en begränsad 

flexibilitet kring Tamros ruttplanering vilket även framhävs av Carls. Han har redogjort att 

Apoteket AB har ytterst lite påverkan på hur Tamro skall köra varorna eftersom de redan har 

befintliga välfungerande och fasta system vilket Anette också instämmer vid. Däremot har 

Dahlberg och Carls nämnt att behovet av ändringar i Tamros ruttplanering inte är stor och att 

de överlag är nöjda med den.  
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Klevstad har kompletterat ovan nämnda respondenter och påpekat att personalens dagliga 

arbete blir flexiblare då Tamro levererar varorna ända in till apoteken vilket underlättar för 

personalen. De behöver inte lämna apoteken för att möta upp leveranserna som det gjordes 

tidigare vilket förväntas leda till att personalen kan ägna mer tid åt kundbemötande. 

7.2.6 Information  

Samtliga respondenter från Apoteket AB är överrens om att förbättringsarbetet kommer 

successivt förenkla informationsutbytet för personalen där dessa kan följa lagersaldo både för 

egna samt Tamros produkter.  

Detta tack vare att produkterna registreras i en och samma system. Utöver har Mühlbach 

uppmärksammat Tamros välutvecklade analyssystem som förväntas underlätta arbeten kring 

olika rapporteringar. Nämnvärt att lägga till är Carls uttalande om att Apoteket AB vill 

minska transparansen i system så att en del information av känslig karaktär endast blir synlig 

för Apoteket AB. 

Sammanfattningsvis råder enhetlighet bland respondenterna att företag skall erbjuda tjänster 

utöver själva fysiska produkten för att öka dess attraktivitet på marknaden. För att möjliggöra 

detta har leveransservicen en viktig roll. När det gäller elementen i leveransservice har dessa 

olika roller där varje element är unik för sig.  

7.3 Förbättringscykeln 

Studien kan inte undvika att använda citatet: ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att 

vara bra” – (Bergman, & Klefsjö, 2012 – s. 46) även i analysdelen då den beskriver 

förbättringscykeln så pass bra att studien inte kan finna en bättre förklaring.  Med citatets 

utgångspunkt skall analysen av empiri presenteras vidare. 

Axell, Carls samt Mühlbach har redogjort hur Apoteket AB har utformat strategi med 

utgångspunkt att uppnå förbättring i leveransservice. Detta ansågs vara viktigt för att 

slutkunden inte skulle märka av förbättringsarbetet med dess övergångsfaser på ett negativt 

sätt. Dessa respondenter beskrev detaljerad att projektet utformats med olika faser och 

inleddes med ett pilottest varefter det följs av fyra olika faser. Respondenterna har även 

beskrivit att varje fas omfattas av en utvärdering, diskussion och vid uppkomst av eventuella 

brister skall dessa åtgärdas innan nästa fas påbörjas.  
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Detta arbetssätt efterliknas vid det så kallade förbättringscykel. Ett sådant upplägg av 

förbättringsarbete ger möjlighet att ständigt förbättras samt utvecklas i sitt arbete som gynnar 

företaget såväl som kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). 

7.4 Logistiska målmixen 

Axell förklarar att syftet med förbättringsarbetet i leveransservice har fokus i att uppnå 

effektiv leveransservice snarare än kostnadseffektivisering. I samband med förbättringsarbetet 

förklarar han att vissa kostnader kan sänkas men att dessa jämnas ut eftersom kapitalbindning 

i distribunalerna förväntas öka. Även Mühlbach betonar att kapitalbindningen kan öka 

allteftersom tre distribunaler skall försörjas med varor. Däremot nämner hon att möjligheten 

till åtgärder existerar där man kan välja att hålla en lägre lagernivå eller använda sig av 

frekventare leveranser. 

Carls har en annorlunda infallsvinkel och förklarar att kostnadseffektivisering ute i apoteken 

förväntas ske i form av besparad tid vid hantering av inleveranser där personalen kan lägga 

ned mer tid på kundbemötande. Carls förklarar att det även förväntas ske en effektivisering av 

kapitalbindningen ute i apoteken som i sin tur förväntas bidra till bättre ekonomisk ställning 

för företaget i sin helhet. Däremot instämmer han med Axell och Mühlbach om att 

kapitalbindningen i distribunalerna kan öka.  

Dahlberg och Klevstad lade fokus på att kapitalbindningen ute i apoteken förvänts minska i 

samband med punktligare leveranser då personal kan undvika att göra extra beställningar i 

syfte att gardera sig mot att varor tar slut innan nästa leverans anländer. 

Sammanfattar studien uttalanden från Apoteket AB så framgår det att förbättringsarbetet i 

leveransservice kommer påverka beståndsdelarna i logistiska målmixen där kapitalbindningen 

delvis kommer öka centralt medan förväntningarna på minskad kapitalbindning ute i apoteken 

existerar. Även logistikkostnaderna förväntas genomgå en minskning.  
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8. Slutsats 

8.1 Hur arbetar apoteksbranschen med leveransservice? 

Studien kan konstatera att Apoteket AB jobbar aktivt och medvetet med leveransservice. 

Utgångspunkten till detta finner studien i att företaget har i åtanken att kunden inte skall 

påverkas negativt även om förbättringsarbetet i leveransservice medför omfattande 

förändringar. Att utforma förbättringsarbetet i leveransservice i olika faser, där varje fas 

utvärderas, diskuteras samt där eventuella komplikationer åtgärdas innan nästa fas inleds 

påvisar tydligt att kunden är i centrum. Utifrån uttalanden från respondenterna i den 

kvalitativa undersökningen, kan studien klargöra att företaget är medveten om att 

förbättringsarbetet kan komma sig att påverka andra delar i verksamheten så som 

logistikkostnader samt kapitalbindning. Däremot accepteras detta av företaget då effekten av 

förbättrad leveransservice förväntas bidra till en differentiering gentemot sina konkurrenter 

vilket i sin tur bidrar till konkurrensfördelar och på lång sikt, till bättre lönsamhet. 

8.2 Vilka element i leveransservice har väsentligt betydelse för 

apoteksbranschen och hur väl stämmer detta överrens med kundernas 

förväntningar? 

Studien kan konstatera att olika element i leveransservice har differentierad prioritet i 

förbättringsarbete där respondenterna nämner ledtid, leveranssäkerhet, servicegrad samt 

leveranspålitlighet som väsentliga. Dock råder det konsensus bland respondenterna där ledtid 

anses vara den absolut viktigaste element att lägga fokus på. Samtliga respondenter har 

påpekat kundreservationstidens generösitet, där kunden kan lägga en order långt in på kvällen 

och få sina varor dagen därpå vilket reducerar ledtiden avesvärt och på så sätt bidra till 

konkurrensfördel.  

Enligt respondenterna förväntas färre fel i själva leveranserna vilket förväntas reducera 

personalens tidsåtgång att lösa lagerdifferenser och vara mer tillgängliga för kunderna. På så 

vis skall kundbemötande bli bättre. Därför bedöms leveranssäkerheten som en av 

konkurrensfördelarna. Servicegraden förväntas bidra till en konkurrensfördel genom att 

kunden kan erhålla en fullständigt samt lättillgänglig sortiment. När det gäller 

leveranspålitlighet anses denna bidra till en mer trovärdig uppfattning av företaget där löftet 

till kunden kan med punktlighet uppfyllas vid beställningar av varor och på så sätt utmärks 

företaget bland konkurrenterna. 
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Resultatet från enkät undersökningen visar att kunderna förväntar sig snabb ledtid, hög 

leveranssäkerhet, god leveranspålitlighet samt att varorna finns i fysiska butiker vid den 

tidpunkt då kunden efterfrågar dessa. Resultatet visar även att kunderna uppskattar möjlighet 

att få rådgivning vid köp av läkemedel samt få hjälp av personal för att hitta rätt vara. En del 

kunder efterfrågar även generösare öppettider främst mot kvällen. 

Studien kan dra slutsatsen att, utveckling av leveransservice ger förutsättningar till 

långsiktighet i marknaden samt tillfredsställa kunder vilket i sin tur förväntas utmärka 

företaget bland andra aktörer. Därmed har leveransservice en nyckelfunktion som 

konkurrensmedel på apoteksmarknaden. Förbättringsarbetet som Apoteket AB genomför 

stämmer väl överrens med vad kunderna efterfrågar med reservation för vissa avvikelser så 

som öppettider. Detta visar att Apoteket AB arbetar ett steg i rätt riktning för att erbjuda 

kunderna mervärde utöver vad konkurrenterna erbjuder.   

8.3 Kunskapsbidrag 

Studien har bidragit till en ökad förståelse för betydelsen av leveransservice i termer av 

konkurrensmedel för en aktör på apoteksmarknaden. Detta genom att konstatera att 

utvecklingen av leveransservice, ger förutsättningar till långsiktighet på marknaden samt 

skapar mervärde till kunderna som i sin tur bidrar till konkurrensfördel. 

8.4 Förslag till fortsatta forskningsstudier 

Under studiens färd uppstod alltfler intressanta reflektioner men författarna till studien var väl 

medvetna om att hålla sig till ämnet samt avgränsningarna för att säkerställa att studien skulle 

genomföras inom givna tidsramen. Detta har dock lämnat intressanta undersökningsområden 

till fortsatta studier för framtida studenter eller forskare. 

Eftersom studien avgränsade sig på förbättringsarbetet i leveransservice på Apoteket AB som 

fortfarande är under pågående process, kan detta vara intressant att uppfölja och utvärdera hur 

förväntningarna på eventuella förbättringar uppfylls.   
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8.5 Kritisk granskning  

En återkommande kritik som riktas mot fallstudie är resultatets generaliserbarhet då studien 

utgår ifrån ett enda undersökningsfall (Yin, 2006; Bryman, 2008). Vidare förklarar de att 

fallstudie inte syftar på att generalisera resultatet till ett vidare sammanhang, snarare handlar 

det om att undersöka hur väl teoretiska påståenden stämmer väl överrens med resultat från 

studien. Då vårt primära mål med fallstudien är att analysera hur väl teoretiska påståenden 

återspeglar sig i praktiken anser vi fallstudie som mest tillämpar forskningsstrategi.  

Trovärdighet i kvalitativ forskning kan uppnås genom exempelvis transparens, triangulering 

med flera (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har i fallstudien försökt öka trovärdigheten genom 

att tydligt beskriva fallstudiens process så att läsaren kan få en uppfattning om hur vi gått till 

väga. Vi har även använt metodtriangulering där kvalitativ data har fått stöd från kvantitativ 

enkätundersökning. 

För att styrka kvalitet i fallstudien skall följande kriterier appliceras:  

Respondentvalidering: som enligt Silverman (2010) beskriver går ut på att respondenterna får 

en möjlighet att ta del av empiri som de har bidragit med samt bekräfta att forskaren har fått 

rätt uppfattning av data som insamlats. Sammanställd empiri från intervjutillfällen skickades 

till respektive respondent som har bidragit till studien så att de kunde komma med eventuella 

invändningar om intervjuarna har gått miste om något. Därför anses denna 

respondentvalidering hålla en god kvalitet.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: detta motsvarar objektivitet vilket innebär att uppsatsens 

författare skall försöka säkra att agera i god tro samt undvika att subjektiva värderingar 

genomsyrar innehållet i arbetet (Bryman & Bell, 2005). Denna utgångspunkt har fallstudiens 

författare haft i åtanke under studiens gång och försökt i allra största grad låta objektiv fakta 

tala för sig. 

Validitet: För att styrka validiteten i enkätundersökningen genomfördes ett pilottest på 

frågeformuläret. Enligt Olsson & Sörensen (2011) beskrivs validitet i termer av att 

mätinstrumenten som tillämpas i undersökningen har förmåga att mäta det som är tänkt att 

mäta. Pilottestet som genomfördes är därför ett steg i rätt riktning då frågeformuläret testades 

för att se om frågorna kan generera relevant data för det berörda ämnet, det vill säga, 

leveransservice. 
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Reliabilitet: Yin (2006) tar upp reliabilitetet i fallstudie och nämner att genom att 

dokumentera det tillvägagångssätt man följt i sin studie så konkret som möjligt, kan man öka 

reliabilitetet i fallstudie. Vi har i studien redogjort steg för steg hur vi gick tillväga i vårt 

arbete vilket kan underlätta för en utomstående att genomföra liknande studie. Däremot kan 

omständigheterna och tidsfaktorn bidra till att resultatet inte blir desamma.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till Nicklas Axell, Olle Carls, Anette Mühlbach samt Hans Dahlberg 

1. Hur kom det sig att ni kände behov av att inleda ett nytt samarbete med Tamro i syfte att 

förbättra er leveransservice? 

2. Kan du berätta hur följande element i leveransservice skall påverkas av det nya samarbetet? 

– Ledtid 

– Leveranspålitlighet 

– Leveranssäkerhet 

– Servicegrad 

– Flexibilitet 

– Informationsutbyte 

3. Vilka av de ovan nämnda element har en väsentlig betydelse för Apoteket AB och hur kan 

dessa bidra till konkurrensfördel? 

4. Kommer det nya samarbetet påverka delarna i logistiska målmixen?  

 - (Kapitalbindning, leveransservice, logistikkostnader) 

5. Det finns ett optimum för hur hög leveransservice bör vara så att den fortfarande tillför mer 

intäkter än kostnader? Hur jobbar ni med denna princip? 

6. Hur kan ni säkra den befintliga leveransservicen så att den inte påverkas negativt under 

övergångsperioden till det nya samarbetet? 

7. Vilken betydelse har logistik för Apoteket AB allmänt? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide till Therese Klevstad 

1. Hur kan det nya samarbetet påverka leveransservice? 

2. Hur kan nya samarbetet bidra till ökad kvalitet mot slutkund? 

3. Hur påverkas lagertillgängliget
6
? 

4. Hur påverkas lagersäkerheten
7
?  

5. Vilka förändringar har och håller på att ske när det gäller godsmottagning av leveranser? 

Har någon förbättring/försämring uppkommit? 

6. Har något förändrats/underlättats ute i apoteken med ert dagliga kundbemötande i samband 

med Apoteket ABs förbättringsarbete av leveransservice? 

 

  

 

                                                 
6
 (Att få varor just den överenskomna dagen) 

7
 (Att få rätt vara, rätt kvalité. rätt kvantitet) 
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Bilaga 3  

Undersökning om kundens förväntningar på Apoteken 

1. Vilken apotekskedja föredrar du att handla i? Ringa in svarsalternativ. 

  

Apoteket Hjärtat Apoteksgruppen Kronans droghandel 

 

ICA Cura  Llyodsapotek  Apoteket AB 

 

Annat __________________ 

  

2. Ringa in på en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktigt medan 5 är mycket viktigt på 

följande påståenden:  

a) Att få varan/medicinen levererad snabbt (med kort väntetid)             1    2    3    4    5 

  

b) Att få varan vid den tidpunkt som butiken har lovat                           1    2    3    4    5 

  

c) Att få varan i rätt kvantitet samt kvalitet                                             1    2    3    4    5 

  

d) Att varan finns tillgängligt i lager vid besöket av apotek                   1    2    3    4    5 

  

3. Hur viktigt är det för dig att få rådgivning vid köp av varor i ett apotek?  Ringa in på 

en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktig medan 5 är mycket viktigt. 

 

1    2    3    4    5 

  

4. Hur viktigt är det för dig att få hjälp att hitta de varor du söker av en 

apoteksanställd. Ringa in på en skala mellan 1-5 där 1 är minst viktigt medan 5 är 

mycket viktigt.  

 

1    2    3    4    5 

  

5. Anser du att apoteken har generösa öppettider?     JA NEJ 

  
Om nej, 

 

När skulle du vilja att öppettiderna förbättras? 

 

Morgon Kväll                Annat___________ 

  

Tack för din medverkan, ditt svar behandlas anonymt! 

 

 


