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Titel: Inköp är medicinen - En analys av hur konkurrenskraft skapas med hjälp 

av inköp på den svenska apoteksmarknaden 

Bakgrund:  Det svenska apoteksmonopolet avskaffades år 2009, sedan dess har 
flera kedjor etablerat sig på marknaden (Apoteket AB årsredovisning 
2009). Delar av Apoteket AB såldes av till privata aktörer för att 
undvika en för stor marknadsandel, de är dock fortfarande 
marknadsledande. Marknaden präglas nu av fri konkurrens och det har 
därför blivit allt viktigare att skapa sig konkurrensfördelar för att få en 
starkare marknadsposition. Inköpet är direkt kopplat till företagens 
resultat, vilket påverkar hur mycket de har råd att investera för att bli 
mer konkurrenskraftiga (Gadde & Håkansson, 1998). 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att på ett tydligt sätt skapa en förståelse för 
hur de professionella kedjorna på den svenska apoteksmarknaden 
arbetar med inköp för att skapa konkurrensfördelar. 

Metod:  Uppsatsen är en kvalitativ studie utförd på tre professionella kedjor på 
den svenska apoteksmarknaden. Alla kedjor har olika stora 
marknadsandelar, bakgrunder och därmed olika förutsättningar. Den 
empiriska datainsamlingen har skett genom intervjuer med 
nyckelpersoner i de utvalda apotekskedjorna.  

Slutsats:  I uppsatsen har vi formulerat en rad slutsatser baserat på insamlad data 
och de processer som sker i inköpsverksamheten. Vi har kunnat 
identifiera att inköpsfunktionen för de kedjor som vi analyserat är av 
strategisk art då de tänker långsiktigt. Genom att effektivisera 
processens alla delar samt att lägga större vikt vid avtalsförhandlingar 
arbetar kedjorna för att sänka sina kostnader rörande inköp. 

 Med hjälp av en egenkonstruerad modell har vi illustrerat kedjornas 
arbetssätt och hur de skapar konkurrensfördelar i inköpsprocessen. I 
varje delprocess har vi identifierat arbetssätt som har en 
kostnadsbesparande effekt.  Dessa kostnadsbesparingar kan senare 
investeras för att öka värdet för slutkunden, det vill säga öka sin 
konkurrenskraft. 
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Abstract 

Thesis, Retail and wholesale management, School of Economics and Linnaeus University, 
Kalmar, 2FE60E Business III Management and development of commercial, VT2011.  

Author: David Brndusic, Eric Danielsson and Lucas Langå 
Tutor:  Christine Tidåsen 
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Title: Purchasing is the cure – An analysis of how competitiveness is created by 
purchasing on the Swedish pharmacy market 

Background:  The Swedish pharmacy monopoly was abolished in 2009, since then, 
several retail chains have entered the market (Apoteket AB 
årsredovisning 2009). Parts of Apoteket AB was sold off to private 
companies to avoid a too large market share, however they are still the 
market leader. The market is now characterized by open competition 
and it has therefore become increasingly important to create a 
competitive advantage to gain a stronger market position. The purchase 
is directly linked to the company’s performance, which affects how 
much the company can afford to invest in order to become more 
competitive (Gadde & Håkansson, 1998). 

Purpose:  The purpose of this paper is to create an understanding of how the 
professional chains of the Swedish pharmacy market works with 
purchasing to create a competitive advantage. 

Method:  The paper is a qualitative study conducted on three retail chains of the 
Swedish pharmacy market. All chains have different market shares, 
backgrounds and therefore different conditions. The empirical data 
collection was conducted through interviews with key people in the 
selected pharmacy chains. 

Conclusion:  In this paper we have formulated a series of conclusions based on the 
collected data and the processes involved in purchasing activities. We 
have been able to identify that the purchasing function for the chains 
we have analyzed are of strategic nature as they think long term. By 
making the purchasing process more effective and emphasizing the 
negotiation of contracts the chains lower their costs. 

 With the help of a self-constructed model, we have illustrated the 
purchasing processes and how they create competitive advantages in 
this process. In each sub-process, we have identified practices that have 
a cost-saving effect. These cost savings can then be invested to increase 
the value for the end customer and thereby increase the chains 
competitiveness. 
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Begrepp 

Begreppen nedan är återkommande och viktiga för uppsatsens problem och syfte. Vi har 
därför valt att förklara dem för att underlätta för läsaren så att denne kan skapa sig en 
bättre förståelse för det som diskuteras i uppsatsen. Vi har även valt att inkludera vissa 
branschmässiga förkortningar för att undvika onödiga upprepningar. 

Monopol: är ett marknadsförhållande mellan producent och konsument där 
konsumenten inte har möjlighet att välja producent. Det finns olika sorters monopol, i 
uppsatsen behandlas endast statligt monopol som inrättas för att bland annat säkra 
skatteintäkter, kontrollera kvalitet samt kontrollering av konsumtion (Parkin et al. 
2008). 

Fri konkurrens: är ett marknadsförhållande som kännetecknas av flera aktörer och 
konsumenten har möjligheten att välja den aktör som önskas (Parkin et al. 2008).  

Detaljhandel: är dagligvaruhandel och sällanköpshandel där varor köps enskilt, till 
skillnad från partihandel (Strängnäs kommuns handelpolicy, 2007). 

Professionell kedja: är en kedjekonstellation som bedriver en rikstäckande verksamhet 
som drar fördel av sin storlek samt dess professionella organisation (Hultén, 2007). 

Logistikfunktion: är den funktion som hanterar ett företags material- och varuflöde. 
Detta innefattar anskaffningen av produkter, alltså är inköpsfunktionen en del av denna 
funktion (Jonsson, 2008). 

Inköpsfunktion: beskrivs som en del av logistik där inköpsarbetet är ett av de första 
stegen i processen av material- och varuflödet (Storhagen, 2003). 

Konkurrensfördel: uppstår då ett företag erbjuder kunden ett större värde vilket 
exempelvis kan ges av högre flexibilitet, högre servicegrad och lägre pris (Porter, 2004). 
Det ökade värdet medför en fördel gentemot konkurrenter. 

Stordriftsfördel: bygger på verksamhetens storlek och uppnås genom de stora 
inköpsvolymerna som ofta genererar lägre inköpspris samt höga försäljningsvolymer 
(Parkin et al. 2008). 

Enkanalsdistribution: betyder att alla leverantörer av läkemedel på den svenska 
apoteksmarknaden distribuerar varje enskild produkt genom en kanal (Moberg, 2005).  

OTC-läkemedel: utläses som Over The Counter-läkemedel och är receptfria läkemedel 
(Rose)1. 

TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, fastställer det pris som apoteken köper 
in varorna för, men även det försäljningspris som apoteken ska ha på receptbelagda 
läkemedel och de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen (Regeringskansliet)2. 

                                                           
1
 Peter Rose, inköpschef för receptbelagda och OTC-läkemedel, DocMorris Apotek, 110426 

2
 http://sweden.gov.se, 110504 

http://sweden.gov.se/
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1. Inledning 

I detta kapitel ämnar vi skapa förståelse för det ämne vi har analyserat. Kapitlet börjar 

med en bakgrundsbeskrivning av ämnet, följt av problemdiskussion och 

problemformulering. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska folkhälsan har sedan en lång tid tillbaka varit ett ämne som diskuterats 

flitigt inom politiska sammanhang. År 1970 inrättade den svenska staten ett 

apoteksmonopol under namnet Apoteksbolaget Aktiebolag (SOU 2008:4). Verksamheten 

startade den första januari år 1971 och hade fram till år 2009 ensamrätt att bedriva 

detaljhandel med läkemedel till allmänheten. Innan dess stod enskilda apotekare för den 

svenska apoteksverksamheten, vilka beviljats ett apoteksprivilegium för att 

tillhandahålla allmänheten med läkemedel. 

Året 2006 tillsattes en utredare av staten för att lämna förslag på hur den svenska 

apoteksmarknaden skulle kunna öppnas upp för konkurrens (Regeringens proposition 

2007/08:87). Beslutet om avregleringen togs i riksdagen år 2008, vid denna tidpunkt 

var tillvägagångssättet för avregleringen icke fastställd (SOU 2008:4). Detta ledde till att 

det svenska apoteksmonopolet avskaffades år 2009 och marknaden öppnades upp för 

fri konkurrens. Avmonoplisering är inget nytt fenomen i Sverige då monopol tidigare 

avskaffats på flera olika marknader, exempelvis el-, inrikesflyg- och 

telekommunikationsmarknaden (SOU 2005:4). Avregleringen av apoteksmonopolet 

avsåg både receptfria och receptbelagda läkemedel. Målen med omregleringen var att 

öka tillgängligheten för konsumenterna, effektivisera apoteksverksamheten samt pressa 

läkemedelspriserna. Efter att avregleringen trätt i kraft rekommenderades Apoteket AB 

att avyttra delar av verksamheten för att inte inneha en dominerande ställning på 

marknaden. Vidare menade utredningen att detta skulle vara det mest förmånliga 

alternativet ur ett affärsmässigt perspektiv för staten.  

Avyttrandet av apoteksmonopolet ledde till att delar av Apoteket AB såldes av till nya 

privata aktörer (Apotekets årsredovisning 2009). Apoteket AB hade tidigare 930 apotek, 

sammanlagt såldes 615 av dessa för att undvika en dominerande ställning på 
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marknaden. De företag som etablerade sig på den svenska apoteksmarknaden och köpte 

upp delar av Apoteket AB var Kronans Droghandel Retail AB, ApoPharm AB (Apoteket 

Hjärtat), Medstop Holding AB, Vårdapoteket i Norden AB samt 150 apotek som avsattes 

till ett dotterbolag för att senare säljas av till enskilda privata entreprenörer. Ett företag 

som inte valde att köpa Apotek av Apoteket AB var DocMorris som under senare år 

etablerat sig på marknaden genom enbart nya apotek (DocMorris)3. De företag som vill 

bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige måste ansöka och godkännas av 

läkemedelsverket (SOU 2008:4). 

Beslutet om avyttring av monopolet innebar att apotek och apotekskedjor gavs 

möjligheten att förhandla om inköpspriser och logistiktjänster (SOU 2008:4). Numera 

kan aktörerna på marknaden alltså förhandla med leverantörerna och använda sin 

köpstyrka för att kunna upprätta bättre inköpsavtal och därmed förbättra effektiviteten. 

Storhagen (2003) beskriver inköp som en del av logistik och menar att inköpsarbetet är 

ett av de första stegen i processen av material- och varuflödet. De kostnader som 

förknippas med inköp delas ofta upp i direkta och indirekta kostnader där de direkta 

kostnaderna främst avser inköpspriset, medan de indirekta kostnaderna avser 

hanteringen av varorna, det vill säga logistiken (Gadde & Håkansson, 1998).  

Efter att marknaden övergick från monopol till fri konkurrens finns det nu flera aktörer 

som konkurrerar på lika villkor (SOU 2008:4). Marknaden har nu blivit mer dynamisk 

och de konkurrerade företagen måste skapa konkurrensfördelar gentemot varandra.  

Porter (2004) hävdar att ett företag skapar en konkurrensfördel då de erbjuder kunden 

ett större värde än konkurrenterna. Hines et al. (2004) beskriver värde i relation till det 

pris kunden är villig att betala för produkten. Kundens betalningsvilja beror således på 

kundens värdering av produkten, alltså måste kundens uppfattning av produktens värde 

överstiga värdet av att behålla pengarna för att köpet ska genomföras. 

Storhagen (2003) förklarar att logistikens roll ständigt förändras på grund av olika 

omvärldsfaktorer. Det har tidigare skett förändringar inom logistiken och författaren 

hävdar att utvecklingen inom området kommer fortsätta. Det är därför viktigt för 

företagen att förändras i takt med de förändringar som sker i omvärlden för att kunna 

utnyttja logistiken som ett konkurrensmedel. Genom att arbeta med inköp kan företagen 

                                                           
3 http://docmorris.se, 110424 

http://docmorris.se/
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skapa konkurrensfördelar då de kan sänka sina kostnader och effektivisera 

verksamheten (Gadde & Håkansson, 1998). Detta möjliggör att företaget kan erbjuda 

sina kunder ett lägre pris, vilket är en konkurrensfördel. Logistik har historiskt setts 

som en administrativ funktion men har kommit att handla mer om kostnadssparande. 

Logistikfunktionens huvudsakliga mål är alltså att utföra arbetsuppgifterna så 

kostnadseffektivt som möjligt. van Weele (2010) poängterar att det är viktigt att se till 

helheten när ett företag försöker sänka sina kostnader. En kostnadsreducering inom ett 

område behöver inte medföra att totalkostnaden blir lägre då förändringen kan leda till 

ökade kostnader inom ett annat område. Exempelvis kan ett reducerat inköpspris som 

följd av ett leverantörsbyte medföra ökade transportkostnader. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi lever i ett dynamiskt samhälle där företag ständigt utsätts för hård konkurrens. Efter 

apoteksmarknadens avmonopolisering har även denna marknad försatts i fri 

konkurrens. En marknad som genomgått liknande förändring är elmarknaden som gick 

från prisreglering och etableringskontroll till fri prissättning och etableringsfrihet (SOU 

2008:4).  

Avregleringen av elmarknaden tillät konsumenterna att välja leverantör och avtalsform, 

vilket ledde till att fler aktörer slog sig in på marknaden och det statliga företaget 

Vattenfall fick en mindre marknadsandel (Svenskt Näringsliv, 2004). På samma sätt har 

fler kedjor etablerat sig på apoteksmarknaden, vilket har bidragit till hård konkurrens. 

Utvecklingen på apoteksmarknaden har således påverkat flera delar av samhället, bland 

annat aktörerna på marknaden och konsumenterna. 

Det är viktigt för ett företag att vara konkurrenskraftig gentemot sina konkurrenter. 

Konkurrensfördelar leder till en starkare marknadsposition och kan skapas på olika sätt, 

exempelvis genom logistik. Logistik består av ett företags hantering av varuflöden vilka 

måste hanteras och styras på rätt sätt för att uppnå effektivitet (Jonsson, 2008). Med 

hanteringen av varuflöden, för detaljisten, menas allt från inköp, transport från grossist 

till detaljist till lagring och den slutgiltiga försäljningen.  

Genom att effektivt arbeta och ständigt utveckla logistikfunktionen kan kostnader 

reduceras och på sätt kan företagen skaffa sig konkurrensfördelar (Storhagen, 2003). 
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Tidigare har inköp haft en mer administrativ och operativ roll, medan inköp i dagens 

samhälle har fått en mer strategisk roll och blivit en viktig faktor för att stärka ett 

företags marknadsposition (Axelsson et al. 2006). Vidare är syftet med inköp och 

logistik att skapa konkurrensfördelar, vilket kan göras genom att utveckla och 

effektivisera inköpsprocessen och på så sätt förbättra företagets resultat (Jonsson, 

2008). Då inköpen direkt påverkar ett företags resultat är inköpsfunktionen av central 

betydelse för ett företags lönsamhet (Gadde & Håkansson, 1998). Inköpsfunktionens 

huvudsakliga uppgift är att till rätt pris och rätt kvalitet anskaffa varor och tjänster till 

verksamheten. Axelsson och Håkansson (1984) styrker betydelsen av inköpsfunktionen: 

”Varje sparad inköpskrona ger en krona i vinst, medan motsvarande 

försäljningsökning ger betydligt mindre utslag på resultatet.” 

(Axelsson & Håkansson, 1984:34) 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) är en minskad inköpskrona en vinstkrona endast 

om allt annat är oförändrat. Vidare menar författarna att exempelvis logistiken måste 

tas i beaktning när ett företag försöker minska sina inköpskostnader då detta kan bidra 

till en ökning av indirekta kostnader.  

Stordrift för den professionella kedjan leder till en konkurrensfördel då de stora 

inköpsvolymerna ofta genererar lägre inköpspris (Parkin et al. 2008). Ett lägre 

inköpspris möjliggör huvudsakligen att företaget kan erbjuda kunden ett lägre pris, 

alternativt använda den ökade vinstmarginalen för att skapa andra konkurrensfördelar, 

exempelvis genom ökad investering i marknadsföring. 

I och med att apoteksmarknaden tidigare präglats av en monopolsituation anser vi det 

vara intressant att analysera denna marknad då den öppnats upp för fri konkurrens. 

Vidare anser vi att det är intressant att analysera hur de professionella kedjorna arbetar 

med inköpsfrågor för att skapa konkurrensfördelar på den numera fria 

konkurrensmarknaden. Ämnet inköp har valts då detta, i och med avregleringen, har fått 

en större och mer betydande roll. Detta då den nya konkurrenssituationen har gjort det 

kritiskt för de professionella kedjorna att skapa sig konkurrensfördelar, vilket van 

Weele (2010) förklarar kan göras med hjälp av effektivt arbete inom logistik- och 

inköpsfunktionerna. Apoteksmarknaden består i huvudsak av försäljning av läkemedel 

vilket bidrar till att det förekommer en viss problematik med inköp och logistik. Vid 
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inköp och transport av läkemedel förekommer det olika restriktioner rörande hantering 

och försäljning.  

För att få insikt i hur inköpsfunktionen arbetar, och vad apoteksbranschen logistik- och 

inköpsmässigt präglas av, har vi valt att angripa problemet ur ett företagsperspektiv. 

Vidare har vi även valt att analysera hur de professionella kedjorna kan skapa 

konkurrensfördelar genom sitt arbete med inköp. Vi avser därför analysera 

inköpsprocessens olika delar för att identifiera kedjornas arbetssätt.  

Avmonopoliseringen har varit ett hett diskussionsämne i samhället som berört 

befolkningen på olika sätt. Det har gjorts ett flertal studier på området, både före men 

även efter avregleringen, där fokus främst har legat på den externa kommunikationen 

samt marknadens framtida utveckling. Vi anser därför att en studie med fokus på inköp 

är intressant och ligger rätt i tiden. Anledningen till att vi diskuterar logistik är att inköp 

är en del av logistiken. Det är svårt att analysera inköpsfunktionen utan att ta logistiken i 

beaktning på grund av att de är så nära sammankopplade att det ibland är svårt att 

särskilja dem (Jonsson, 2008).  

Vi anser att ämnet är teoretiskt relevant då det speglar apoteksmarknaden och 

konkurrensen ur ett perspektiv som inte tidigare behandlats. Det är ett nytt sätt att tolka 

och analysera ämnet på, vilket möjliggör för läsaren att få en mer detaljerad och bredare 

bild av ämnet. Slutligen ämnar vi skapa en förståelse för hur inköp kan skapa 

konkurrensfördelar på den svenska apoteksmarknaden. 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar de professionella kedjorna, på den svenska apoteksmarknaden, för att skapa 

konkurrensfördelar genom inköp? 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 Vilken roll har inköpsfunktionen i de professionella kedjorna? 

 Hur ser inköpsprocessen ut för de professionella kedjorna? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att på ett tydligt sätt skapa en förståelse för hur de 

professionella kedjorna på den svenska apoteksmarknaden arbetar med inköp för att 

skapa konkurrensfördelar. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss från konsumentperspektivet då analysen skulle bli för 

omfattande och vi ämnar därför endast analysera problemet ur kedjornas perspektiv. Vi 

är medvetna om att konkurrensfördelar kan uppnås på flera olika sätt och har valt att 

avgränsa oss från de konkurrensfördelar som inte skapas genom inköp. På grund av den 

tidsram och de resurser som vi har till förfogande anser vi det vara bättre att göra en 

djupare analys av inköpet och därför avgränsa oss från de delar inom verksamheten som 

inte har en direkt påverkan på inköpet. Vi avser inte analysera andra marknader än 

apoteksmarknaden då vi tror att detta skulle medföra att analysområdet blir för stort, 

vilket i slutändan skulle leda till att vi enbart skrapar på ytan av problemet och får 

svårigheter med att uppfylla uppsatsens syfte. 
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2. Metod  

I detta kapitel avser vi beskriva och förklara den metod som vi använt oss av under arbetet, 

vilket sedan följs av uppsatsens angreppssätt. Vidare behandlas datainsamling, reliabilitet 

och validitet samt uppsatsens tillvägagångssätt, följt av metod- och källkritik. Slutligen 

förklaras uppsatsens kapiteluppbyggnad. 

2.1 Metodval 

Forskare kan på ett antal olika sätt söka efter sanningen och skildra verkligheten för att 

utvärdera hur verkligheten förhåller sig till den teoretiska kunskapen (Patel & Davidson, 

2003).  Det finns två forskningsmetoder för att samla in data och utifrån dessa bearbeta 

informationen för det valda problemet. Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. 

Vi har arbetat utifrån den kvalitativa forskningsmetoden då vi vill skapa en relation till 

helheten samt skapa en djupare förståelse av problemet. Enligt Andersen (1998) går den 

kvalitativa metoden inte, i samma utsträckning som den kvantitativa metoden, ut på att 

med numeriska observationer och statistik skildra verkligheten. Vidare menar 

författaren att forskaren genom den kvalitativa metoden vill skapa en djupare förståelse 

och en helhetsbild av det valda problemet. En fördel med denna metod är att den 

insamlade informationen ger forskaren en tydlig bild av verkligheten (Denscombe, 

2000).  

För det problem vi valt anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst 

då vi vill analysera de professionella kedjornas inköps- och logistikfunktioner. Det krävs 

på grund av detta en djupare analys av varje kedja för att skapa en förståelse för hur de 

arbetar med frågor rörande inköp. Det är därför inte lämpligt att arbeta efter en 

kvantitativ metod då vi ska analysera kedjorna på en djupare nivå. Vi har för avsikt att 

analysera och skapa förståelse för hur professionella kedjor på den svenska 

apoteksmarknaden skapar konkurrensfördelar genom inköp. 

Den kvalitativa metoden är inte lika standardiserad som den kvantitativa och är därför 

mer variationsrik och flexibel, vilket ger forskaren större utrymme att arbeta på ett 

dynamiskt och flexibelt sätt (Backman, 1998). Det valda problemets komplexitet kräver 

att vi som forskare anpassar oss efter våra respondenter och det är därför viktigt att vi 

arbetar dynamiskt och flexibelt för att kunna utföra en så bra analys som möjligt. 
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"Kunskapssyftet är primärt förstående, inte förklarande." 

(Andersen, 1998:31) 

Vårt syfte med uppsatsen är att på ett tydligt sätt skapa förståelse för det valda 

problemet. Vi har alltså inte för avsikt att enbart förklara hur de professionella kedjorna 

på den svenska apoteksmarknaden skapar konkurrensfördelar genom inköp och de 

andra logistiska delar som berörs. Detta har gjorts genom att vi först beskrivit hur 

marknaden ser ut för att skapa en bred kunskapsbas och förståelse, för att sedan 

analysera hur de professionella kedjorna på den svenska apoteksmarknaden skapar 

konkurrensfördelar genom inköp.   

Slutligen har vi inte haft för avsikt att generalisera olika konkurrensfördelar på andra 

marknader. Vi är således endast intresserade av de konkurrensfördelar som genereras 

genom logistik och inköp på den svenska apoteksmarknaden. 

2.2 Ansats 

Enligt Patel och Davidson (2003) är ett av de mest centrala problemen för en forskare 

att relatera empiri och teori till varandra. Vidare menar författarna att det finns tre olika 

ansatser som forskaren kan använda för att koppla samman empiri och teori; deduktion, 

induktion och abduktion.  

Vid en kvalitativ forskningsmetod är det vanligast att använda en induktiv ansats 

(Backman, 1998). Den induktiva ansatsen beskriver Patel och Davidson (2003) som 

”upptäckandets väg” och syftar till att forskaren inte behöver förankra undersökningen i 

tidigare känd teori innan forskningsobjektet studeras. Bryman och Bell (2007) hävdar 

att detta synsätt främst används för teorigenerering, medan det deduktiva synsättet 

främst handlar om teoriprövning. Patton (1990) påpekar att den induktiva ansatsen går 

ut på att först skapa sig en bild av verkligheten genom insamlad empiri och sedan 

utifrån denna information forma teorier och modeller. Vi anser att den induktiva 

ansatsen är mest lämplig för uppsatsen då vi utifrån insamlad empiri ämnar upptäcka 

något som sedan kan formuleras till en teori.  

Bryman och Bell (2007) menar att den deduktiva ansatsen går ut på att studera en redan 

känd teori och utifrån den formulera egna problem för att sedan undersöka dessa 

empiriskt. Denna uppfattning delas av Jacobsen (2002) som förklarar att den deduktiva 
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ansatsen innebär att forskaren utgår från förväntningar hämtade ur tidigare teorier för 

att sedan se om dessa stämmer överens med verkligheten. Den deduktiva ansatsen är 

därför inte intressant för vår uppsats. Patel och Davidson (2003) beskriver den 

deduktiva ansatsen som ”bevisandets väg” och då vi inte ämnar pröva tidigare teorier 

lämpar sig det induktiva synsättet bättre. Bryman och Bell (2007) hävdar att den 

deduktiva ansatsen främst används då forskaren arbetar efter en kvantitativ metod.  

Patel och Davidson (2003) förklarar att ett tredje synsätt är abduktion, en kombination 

av induktion och deduktion. Detta synsätt går ut på att utifrån empirin formulera en 

egen teori som därefter testas på nya fall. Den abduktiva ansatsen är inte lämplig för oss 

då vårt problems natur och utformning samt bristande resurser och tid inte möjliggör 

tester av våra teorier. Vi anser att den induktiva metoden är det mest lämpliga och 

relevanta angreppssättet för vårt problem. På grund av att det valda problemet är 

aktuellt försvåras arbetet med att hitta teori som behandlar problemet för 

apoteksmarknaden, utan att först ha samlat in kunskap från verkligheten i form av 

empiri. Detta är ännu ett argument till varför den induktiva ansatsen lämpar sig bäst för 

vår uppsats.  

2.3 Datainsamling 

Kumar (2005) beskriver att det finns två olika sorters data; primär- och sekundärdata. 

Den information eller data som forskaren själv samlat in kallas primärdata och 

insamlingen kan exempelvis ske genom intervjuer eller observationer (Andersen, 1998). 

Sekundärdata är däremot den data eller information som andra forskare samlat in. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan dessa är alltså att primärdata samlar forskaren in på 

egen hand, medan sekundärdata är data som andra forskare har samlat in.  

Vi har valt att använda oss av både primärdata och sekundära källor då vi anser att detta 

behövs för att svara på uppsatsens problem. Anledningen till att båda sorternas data 

används är att det ökar förståelsen kring problemet. Våra sekundära källor utgör basen 

för den teoretiska referensramen och vi har samlat in primärdata för att få relevant och 

aktuell information för de professionella kedjorna på apoteksmarknaden.  
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2.3.1 Primärdata 

2.3.1.1 Intervjumetod 

Enligt Bryman och Bell (2007) är intervjuer den vanligaste metoden att använda sig av 

för att samla in data inom den kvalitativa forskningsmetoden. Författarna skiljer på 

kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken 

typ av intervju som görs, den kvalitativa intervjutekniken brukar vanligtvis vara mindre 

strukturerad. Den tillåter forskaren att skapa en djupare förståelse genom att analysera 

svaren och formulera relevanta följdfrågor under intervjun. Kumar (2005) menar att 

forskaren kan undvika missförstånd genom att upprepa och omformulera frågan vid en 

intervju. Detta har vi funnit mycket användbart då vi vid ett flertal tillfällen behövde 

vidareutveckla och omformulera frågan för att få svar på det som avsågs. Bell (2006) 

påpekar att en av de viktigaste sakerna att tänka på vid en intervju är att frågorna inte 

ska vara ledande. Författaren menar att det är enklare att ofrivilligt ställa ledande frågor 

vid muntlig kommunikation. Detta eftersom forskaren då har mindre tid på sig att 

formulera frågorna än vid exempelvis enkätfrågor. 

Enligt Bryman och Bell (2007) är den kvantitativa intervjumetoden mer strukturerad 

och samtliga frågor forskaren vill få svar på är redan formulerade innan intervjutillfället. 

Den kvantitativa intervjumetoden lägger inte heller lika mycket tyngd på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt i samma grad som den kvalitativa 

intervjumetoden. Författarna skiljer på olika intervjutekniker inom den kvalitativa 

datainsamlingen; strukturerade-, ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer. 

Ejvegård (2009) påpekar att forskaren vid samtliga tekniker bör utforma ett antal frågor 

på förhand. Eftersom vi arbetar efter en kvalitativ forskningsmetod anser vi att den 

semi-strukturerade intervjutekniken passar bäst. Detta då vi inte behövde vara lika 

manusbundna och den ökade flexibiliteten, som intervjutekniken tillåter, gav oss 

möjligheten att ställa följdfrågor och få djupare förståelse för respondenternas svar och 

det problem vi avsåg analysera.  

Den semi-strukturerade intervjutekniken har under våra intervjuer varit en värdefull 

teknik för vår datainsamling. Detta då den går ut på att forskaren har ett antal 

utarbetade frågor, eller diskussionsämnen, som behandlas under intervjun (Ejvegård, 

2009). Den semi-strukturerade intervjutekniken har tillåtit oss att under intervjuernas 
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gång formulera och ställa följdfrågor baserat på de svar som respondenterna gett, vilket 

genererat värdefull information som senare haft en betydande roll för uppsatsen.  

Flertalet av våra intervjuer har skett via telefon då respondenterna är geografiskt 

utspridda och det skulle vara alldeles för kostsamt och tidskrävande att göra personliga 

intervjuer på plats. Det visade sig även att de respondenter vi var intresserade av inte 

hade tid att ställa upp på en personlig intervju på plats. Bryman och Bell (2007) 

diskuterar vissa fördelar med telefonintervjuer. En av fördelarna är att intervjumetoden 

underlättar för forskaren då det både är tids- och kostnadseffektivt. Författarna menar 

vidare att respondenten inte blir påverkad av forskaren i samma utsträckning som vid 

personliga intervjuer då faktorer som etisk bakgrund, kön och ålder inte framkommer 

på samma sätt. En nackdel med telefonintervjuer är däremot att forskaren inte är fysiskt 

närvarande och därmed inte har möjligheten att exempelvis avläsa respondentens 

kroppsspråk. 

Vi kom överens med våra respondenter att vi i förväg skulle skicka intervjufrågorna till 

dem så att de i god tid fick möjligheten att förbereda sig. Detta då vi hade för avsikt att få 

så utförliga och genomtänkta svar som möjligt. Vidare ansåg vi även detta vara 

fördelaktigt i och med att vissa av våra frågor krävde att svaren kollades upp i förväg.  

Enligt Ryen (2004) är mailintervju när respondenten både tar emot och besvarar 

frågorna via e-post. Författaren påpekar att intervjumetoden medför viss problematik. 

Det finns risk för att svarspersonen exempelvis missförstår en fråga eller inte svarar lika 

detaljerat som vid en muntlig intervju. Det blir därför ofta aktuellt med kompletterande 

frågor vid ett senare tillfälle. Vi har använt oss av mailintervju vid ett tillfälle då 

respondenten inte hade möjlighet att boka in en intervju och därför föredrog att besvara 

våra frågor via e-post. Vi anser att den muntliga intervjumetoden är att föredra, men att 

mailintervju kan vara ett bra alternativ när en muntlig intervju inte är möjlig. Metoden 

möjliggör att respondenten svarar på frågorna när det passar och behöver således inte 

boka upp sin tid. Några av svaren var inte lika detaljerade som vi önskat, dessa 

kompletterades genom ytterligare en intervju med en person på företaget som har 

kunskap inom samma område.  

Målsättningen med intervjuerna har varit att skapa en tydlig bild över hur företagen som 

respondenterna representerar arbetar för att skapa konkurrensfördelar genom inköp på 
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den svenska apoteksmarknaden. Vår avsikt har varit att skapa en diskussion med 

respondenterna, istället för att standardiserat ställa redan utformade frågor. 

Diskussionerna har gjort att vi fått mer förklarande svar och en djupare insikt, vilket har 

bidragit till en tydligare bild av företagens arbetssätt. 

2.3.1.2 Urval 

Lundahl och Skärvad (1999) beskriver urvalet som de personer som ska intervjuas eller 

det som ska observeras. Vidare menar författarna att forskaren ofta får göra en 

avvägning mellan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt genomförbart. Det finns 

23 aktörer på den svenska apoteksmarknaden, men alla kan inte ses som professionella 

kedjor då de inte är tillräckligt stora (Konkurrensverket, 2010:4). De apotekskedjor vi 

har valt att studera och analysera i uppsatsen är Apoteket AB, DocMorris Apotek och 

Kronans Droghandel Retail AB. Detta då de är stora aktörer på marknaden, som 

tillsammans äger 52 % av apoteken i Sverige, med olika bakgrunder och förutsättningar. 

Vi finner det därför intressant att analysera hur företagen arbetar med inköps- och 

logistikfrågor för att på så sätt se om de skapar konkurrensfördelar genom inköpet.  

Apoteket AB hade tidigare 930 apotek, sammanlagt såldes 615 av dessa för att undvika 

en dominerande ställning på marknaden (Apotekets årsredovisning 2009). Apoteket AB 

har idag en ledande ställning på marknaden, då de äger 31 % av apoteken och har ett 

redan inarbetat varumärke hos svenska folket (Konkurrensverket, 2010:4). De ägs till 

100 % av svenska staten och bedriver fortfarande traditionell apoteksverksamhet. Per 

Lidåkra valdes som respondent då han rekommenderades av en kollega till honom efter 

att vi förklarat uppsatsens problem. Vi anser honom vara relevant för uppsatsen då han 

besitter kunskap om problemet och arbetar med dessa frågor till vardags.  

Per Lidåkra, affärsförhandlare inom sortiment och inköp, Apoteket AB: 

Tisdagen den tredje maj 2011 hade vi en telefonintervju med Per Lidåkra som är 

affärsförhandlare inom sortiment och inköp på Apoteket AB där han har varit anställd i 

ett och ett halvt år. Lidåkras främsta arbetsuppgift är att upprätta leveransavtal och den 

typiska arbetsdagen består av planering och förhandling med leverantörer. Vi 

kontaktade Lidåkra via telefon där vi kom fram till att vi skulle skicka frågorna via e-

post. Lidåkra skulle i sin tur svara på frågorna med hjälp av logistikchef Jens Boström. Vi 

nöjde oss inte med svaren vi fick från respondenten och kontaktade honom åter och 
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kom gemensamt fram till en tid för en telefonintervju. Vi uppfattade Lidåkras svar som 

kortfattade men vi fick ändå fram relevant information på de frågor som ställdes. Det 

märktes att Lidåkra visste vad han talade om då han var professionell i sitt bemötande 

och de svar han gav.  

DocMorris bedriver apoteksverksamhet med endast nyöppnade apotek (DocMorris)4. 

De köpte alltså inte upp några apotek av Apoteket AB, utan har endast nystartade. 

DocMorris ägs av Celesio som är ett internationellt tjänsteföretag, ledande inom 

läkemedels- och sjukvårdsområdet. Koncernen där DocMorris ingår är verksam i 26 

länder och har tillsammans över 2 300 egna apotek och äger 4 % av de apotek som finns 

på den svenska marknaden (Konkurrensverket, 2010:4). Vi valde Peter Rose som 

respondent då han har ansvaret för inköpen av receptbelagda och OTC-läkemedel på 

DocMorris och var därför intressant för oss och uppsatsens syfte.  

Peter Rose, inköpschef för receptbelagda och OTC-läkemedel, DocMorris Apotek: 

Tisdagen den 26 april 2011 hade vi en telefonintervju med Peter Rose som är inköpschef 

på DocMorris för receptbelagda och OTC-läkemedel. Han har arbetat i tre och en halv 

månader på företaget och har inga tidigare erfarenheter av apoteksbranschen. Han har 

dock arbetat som leverantör till apotek tidigare och då som försäljningsdirektör på 

leverantörsföretaget MedZona. Hans arbetsdag ser olika ut och kan handla om allt från 

att upprätta nya leverantörsavtal till att få presentationer om nya produkter. När vi väl 

kom i kontakt med Rose var han väldigt tillmötesgående och vi bestämde tid för intervju. 

Den 26 april genomfördes intervjun med Rose och vi upplevde Rose som professionell 

och tillmötesgående då han inte hade några problem att svara på våra frågor.  

Kronans Droghandel har varit verksamma på den svenska apoteksmarknaden sedan 

1907 och agerat som grossist till de svenska apoteken (Kronans Droghandel)5. När 

monopolet avskaffades 2009 köpte Kronans Droghandel upp 170 apotek av Apoteket AB 

och började konkurrera som detaljist, där de fortfarande bedriver grossistverksamhet. 

Under 2010 öppnade Kronans Droghandel ytterligare 20 apotek i Sverige och äger 17 % 

av de apotek som finns på marknaden (Konkurrensverket, 2010:4). Oriola är en av de 

två grossister som tillhandahåller den svenska apoteksmarknaden med receptbelagda 

läkemedel och ingår i samma koncern som Kronans Droghandel. Vi valde Ullrika 

                                                           
4 http://docmorris.se, 110424 
5 http://kronansdroghandel.se, 110509 

http://docmorris.se/
http://kronansdroghandel.se/
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Eliasson som en av våra två respondenter från Kronas Droghandel då hon är 

inköpsdirektör på företaget och därför den person som bäst kan besvara våra frågor. Vi 

blev även rekommenderade att kontakta Christian Vallentin som med sin kompetens 

och kunskap inom inköp bidrog till en bättre förståelse och gav oss nyttig information. 

Christian Vallentin, affärsområdeschef för recept inom sortiment och inköp, Kronans 

Droghandel AB: 

Onsdagen den 27 april hade vi en mailintervju med Christian Vallentin som är 

affärsområdeschef för recept inom sortiment och inköp. Vallentin har arbetat på 

Kronans Droghandel AB i cirka ett och ett halvt år och har tidigare arbetat på apotek i 

både Sverige och England samt att han har tidigare erfarenhet från sitt arbete i 

läkemedelsbranschen. Vallentin ansvarar för support till apoteken och överser den 

interna dialogen mellan och inom funktionerna. Vidare arbetar han med frågor rörande 

affärs- och leverantörsutveckling. Vi kontaktade Vallentin och bokade möte, vi kom 

överens om att skicka frågorna i förväg för att han skulle få möjligheten att få en 

överblick över frågorna samt förbereda sina svar. Vi fick senare e-post där Vallentin 

skriftligt svarat på frågorna och där han förklarade att han inte hade tid för en så 

omfattande intervju på telefon. De svar vi fick anser vi vara bra och relevanta, dock var 

det i vissa fall begränsade och tvetydiga svar som kunde tolkas på olika sätt. Dessa 

kompletterades senare i intervjun med Ullrika Eliasson. 

Ullrika Eliasson, sortiment och inköpsdirektör, Kronans Droghandel AB: 

Tisdagen den tredje maj 2011 hade vi en telefonintervju med Ullrika Eliasson som är 

sortiment och inköpsdirektör på Kronans Droghandel. Hennes ansvarsområden är 

varuförsörjningen till Kronans Droghandels apotek. Eliasson har varit anställd på 

företaget sedan år 2005 och har varit med på resan från att endast vara en distributör 

till att de köpte upp apotek och även började bedriva detaljhandel med läkemedel. 

Hennes arbetsdagar ser olika ut då hon både ansvarar för leverantörsmöten samtidigt 

som hon sitter i ledningsgruppen där de diskuterar mer strategiska och taktiska 

frågeställningar kring Kronans Droghandel. Vi tog i ett tidigt skede kontakt med Ullrika 

Eliasson på telefon och kom gemensamt fram till att vi skulle skicka frågorna via e-post. 

Detta för att Eliasson skulle ha möjligheten att förbereda sina svar och på så sätt ge oss 

så bra svar som möjligt utifrån vårt problem.  Vi upplevde Eliasson som trevlig och 

mycket kunnig inom ämnet, dock var hon lite återhållsam med vissa svar. 
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2.3.2 Sekundärdata 

Andersen (1998) menar att det finns tre olika former av sekundärdata. Dessa är 

forskningsdata, processdata och bokföringsdata. Sekundärdata är information som 

forskaren inte samlat in själv, utan redan befintlig information som forskaren använder 

sig av. Johansson Lindfors (1993) hävdar att sekundärdata ofta har samlats in för att 

lösa ett annat problem, vilket innebär att forskaren då analyserar data som är insamlad i 

en annan kontext. Andersen (1998) förklarar att forskningsdata är den information som 

hämtats från andra forskare, såsom andra forskares undersökningar och avhandlingar. 

Exempel på processdata är rapporter, artiklar och dokument och uppstår i samband 

med de löpande händelserna i samhället. Den tredje och sista formen av sekundärdata 

är, enligt författaren, bokföringsdata som grundar sig i styrning och registrering. 

Bokföringsdata kan exempelvis vara information hämtad från statistikregister, insamlad 

av en statlig myndighet.  

De sekundära källor vi har använt oss av är vetenskapliga artiklar, rapporter, 

utredningar, statistik och internetsidor. Vi anser att dessa informationskällor har 

bidragit till att uppsatsen fått en bättre bredd och ökat trovärdigheten då den använda 

informationen till stor del styrker vår insamlade primärdata och våra slutsatser. Vidare 

anser vi att den sekundärdata vi använt oss av är tillförlitlig och relevant för uppsatsen. 

Detta då de sekundära källorna är noggrant utvalda och behandlar det problem vi avser 

att analysera. I vårt arbete har vi även varit i kontakt med lektorer på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och diskuterat uppsatsens ämne där vi fått 

rekommendationer på litteratur som har varit relevant för problemet.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Ejvegård (2009) avser reliabilitet hur väl mätningen motsvarar verkligheten, 

medan validitet avser hur väl forskaren mäter det som verkligen avses. Bryman och Bell 

(2007) styrker detta och menar vidare att begreppen även handlar om huruvida de 

slutsatser som dras är hållbara eller inte. Andersen (1998) hävdar att 

validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp; giltighet och relevans. 

Giltighetsbegreppet beskriver hur väl kopplingen mellan teori och empiri utförs i 

uppsatsen, medan relevansbegreppet behandlar hur väl den insamlade empirin är 

relevant och besvarar problemet.  
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Vi anser att vår insamlade primärdata, i form av intervjuer, är relevant och pricksäker då 

våra respondenter har betydelsefulla positioner rörande logistik och inköp inom de 

kedjor vi analyserat. Respondenterna har även gett oss en bred bild av verkligheten då 

samtliga har olika bakgrunder och erfarenheter. Detta har på olika sätt hjälpt oss att 

skapa en uppfattning om hur apoteksmarknaden och inköpen på denna fungerar. 

Bryman och Bell (2007) menar att begreppen validitet och reliabilitet främst används 

inom den kvantitativa forskningsmetoden. Författarna påpekar att många forskare har 

olika syn på hur begreppen bör användas. Vissa hävdar att begreppens grund i den 

kvantitativa forskningen gör dem oanvändbara eller olämpliga i den kvalitativa 

forskningen. Författarna föreslår trovärdighet som ett alternativt begrepp för hur pass 

bra en kvalitativ forskning är. Vidare förklarar författarna begreppet med hjälp av andra 

begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

bekräfta.  

Patel och Davidson (2003) menar att begreppen reliabilitet och validitet har olika 

innebörd beroende på om forskaren använder sig av en kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod. Vid en kvantitativ studie betecknar validiteten att rätt händelse 

studeras samt noggrannhet vid mätningen. Medan begreppet vid en kvalitativ studie, där 

forskaren strävar efter att tolka och förstå samt upptäcka företeelser, snarare avser hela 

forskningsprocessen. Detta kan visas i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin 

förståelse genom hela forskningen. Vidare menar författarna att varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och att det därför inte finns några fixerade regler för att 

säkerställa validiteten. Författarna poängterar att en väl utförd kvalitativ forskning 

karaktäriseras av en god logik där de olika delarna kan relateras till en meningsfull 

helhet.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Vi har under vår tid på Linnéuniversitetet i Kalmar fått intresse av ämnet inköp och 

logistik.  Vi tog därför chansen att skriva vår kandidatuppsats om ämnet och applicera 

det på en marknad där förutsättningarna nyligen förändrats. Då vi i ett inledande skede 

diskuterade ämnet och uppsatsen kom vi även fram till att det skulle vara intressant att 

se hur kedjorna arbetar med inköp för att bli konkurrenskraftiga på den svenska 
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apoteksmarknaden. Vi utformade en problemformulering som förändrades till ett 

smalare problem under arbetets gång. 

Vi började med att analysera aktörerna på den svenska apoteksmarknaden, av de 

aktörer som fanns på marknaden valde vi sedan ut fyra apotek. Tre av dem valde att 

ställa upp på intervjuer medan Apoteket Hjärtat AB valde att avstå.  Efter den första 

intervjun genomförts letade vi upp relevanta sekundära källor som kunde kopplas till 

respondenternas svar. För att läsaren ska få en förståelse för ämnet och problemet har 

vi valt att först bygga upp en generell kunskap för att sedan mynna ut i en diskussion om 

hur de professionella kedjorna arbetar för att bli konkurrenskraftiga. På grund av det 

geografiska avståndet och respondenternas uppbokade scheman hade vi ingen möjlighet 

att besöka dem för en personlig intervju. Utifrån respondenternas svar kunde vi 

identifiera hur de arbetade och hur inköpsprocessen gick till i dessa företag. Denna 

modell har senare följt med i resterande avsnitt. 

I analysen utgick vi sedan från vår empiriska data och med hjälp av denna kunde vi 

koppla och utveckla de teoretiska resonemang som vi tidigare fört, vilket mynnade ut i 

slutsatsen och vår slutgiltiga modell.  

2.6 Metod- och källkritik 

Johansson Lindfors (1993) påpekar att det är viktigt att forskaren gör ett kritiskt 

teorival. Författaren menar att teorivalet har två faser; teorisökningen och 

teorianvändningen. Alltså hur relevant teorin är för det uppställda problemet och på 

vilket sätt informationen bearbetas. Även Ejvegård (2009) hävdar att forskaren bör 

granska sina källor kritiskt för att få en så hög trovärdighet och relevans som möjligt. 

Vidare menar författaren att forskaren bör använda sig av så sent publicerade källor 

som möjligt för att säkerställa att informationen fortfarande är aktuell. Forskaren 

behöver dock kunskap om tidigare teorier för att få en bra bild av ämnet och därför kan 

även äldre källor tillföra relevans till problemet.  

Vi är medvetna om att vissa aktörer inte har mer än två års erfarenhet av att bedriva 

läkemedelsförsäljning till svenska folket, men anser ändå att en analys av hur 

professionella kedjor på den svenska apoteksmarknaden arbetar för att skapa 

konkurrensfördelar genom inköp går att genomföra. Detta då flera av aktörerna har 

erfarenhet från andra marknader och liknande områden. Vi anser även att två år är 
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tillräckligt mycket när det handlar om strategier och att bygga upp rutiner för de 

professionella kedjorna.  

Enligt Bryman och Bell (2007) är ett problem som ofta uppstår, när forskaren arbetar 

induktivt, att data och information från sekundära källor ofta behandlar mer än det 

problem som uppsatsen ska utgå ifrån. Detta är någonting som vi upplevde då ämnet 

inköp på den svenska apoteksmarknaden är relativt nytt och det inte skrivits om det 

tidigare. Det har därför funnits svårigheter med att finna teorier som är direkt 

anpassade för apoteksmarknaden, vilket har gjort att vi fått använda och tolka mer 

generella teorier. Vi insåg tidigt att en avgränsning var nödvändig för att få fram rätt 

data och kunna besvara vårt problem under tids- och kostnadspressen. Angreppssättet 

har även medfört gallrande av respondenternas svar då diskussionerna ibland mynnade 

ut i ett annat ämne.  

Patel och Davidson (2003) beskriver att ett induktivt arbetssätt är baserat på empiriskt 

underlag som byggs kring en specifik situation. Detta medför en risk då teorins räckvidd 

och generalitet kan vara svåra att fastställa. Detta är någonting som vi tagit i beaktning 

då vi bestämde angreppssätt och på grund av det valda problemet och de avgränsningar 

vi gjort ser vi därför inte detta som en risk för oss. 

Det finns en viss kritik som går att rikta mot vissa av de källor vi använt, exempelvis 

Axelsson och Håkansson (1984), som kan anses vara ålderdomlig och därför oaktuell. Vi 

hävdar dock att den fortfarande är aktuell och bidrar med relevant information då den 

behandlar vårt ämne på ett djupare plan samt att ett stort antal av teorierna fortfarande 

används i nyutgiven litteratur. I vissa fall har andra författare hänvisat till Axelsson och 

Håkansson (1984) och vi har då gått tillbaka till ursprungskällan. Detta tycker vi styrker 

källans relevans. 

Vi har även använt oss av internetkällor, vilka kan anses vara mindre tillförlitliga då det 

kan finnas svårigheter att hitta ursprungskällan. Vi anser dock att de internetkällor vi 

använt är tillförlitliga och trovärdiga då informationen är hämtad från de valda 

företagens hemsidor och statliga organisationer. Dessa har hjälp oss att skapa en 

förståelse för marknaden och de olika företagens bakgrunder.   
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2.7 Kapiteluppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen illustrerar hur vi valt att behandla vår teoretiska referensram. Då vi har valt 

att fokusera på den svenska apoteksmarknaden finns denna med i alla delar av arbetet. 

Vi har därför valt att lägga apoteksmarknaden som bakgrund för hela modellen. 

Logistikfunktionens roll är övergripande och ger läsaren kunskapen om hur logistiken 

fungerar och vad som innefattas, under denna återfinns även inköpsfunktionen. Därför 

har vi valt att lägga denna efter och på så sätt illustrera hur pass sammanbundna de 

båda funktionerna är. I empirin och analysen är logistik- och inköpsfunktionens roll 

under samma rubrik då de är nära sammansvetsade och det i praktiken är svårt att 

skilja på dem. Inköpsprocessen är en del av inköpsfunktionen och innefattar i olika steg 

relationer och kostnader. Kapitlet mynnar därför ut i relationer och hur företag kan 

arbeta med dem för att göra verksamheten mer effektiv och även hur företag kan sänka 

sina kostnader. På detta sätt blir sedan företag konkurrenskraftiga då de kan investera 

de sparade kostnaderna i andra delar av verksamheten. 

Logistikfunktionens roll

Inköpsfunktionens roll

Inköpsprocessen

Relationer

Kostnader

Apoteksmarknaden 

 

Figur 2.1  

Källa: egen. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ämnar vi behandla den teori som krävs för att skapa förståelse för 

problemformuleringen och forskningsfrågorna. Kapitlet börjar med en redogörelse av den 

svenska apoteksmarknaden, följt av logistik och inköpsfunktionernas roll. Slutligen 

behandlas de kostnader och relationer som har anknytning till och är viktiga för inköpet. 

3.1 Apoteksmarknaden 

Den svenska apoteksmarknaden har, som tidigare diskuterats, genomgått en stor 

förändring i och med att monopolet upphävts. Sedan juli år 2009 har alltså Apoteket AB 

inte längre kvar sitt monopol på att bedriva detaljhandel med läkemedel på den svenska 

marknaden (Regeringskansliet)6. Målet med att öppna upp marknaden för fri 

konkurrens var bland annat att gynna konsumenten genom ökad tillgänglighet, vilket 

även skett då antalet apotek successivt har ökat sedan beslutet trädde i kraft. I juni år 

2010 hade cirka 70 apotek nyetablerat sig på marknaden och det hade tillkommit 6 600 

nya försäljningsställen för receptfria läkemedel och handelsvaror. Då ökad tillgänglighet 

var ett av de centrala målen med avmonopoliseringen krävdes fler försäljningsställen. Under ett 

par villkor kan därför läkemedel för egenvård säljas i övriga detaljhandeln. Det som krävs är att 

näringsidkaren beviljas tillstånd av Läkemedelsverket. Det är sedan upp till kommunerna att 

kontrollera att lagarna efterföljs.  

Avmonopoliseringen av Apoteket AB leddes av OAB, Apoteket Omstrukturering AB 

(Regeringskansliet)7. Deras uppdrag var att försöka skapa förutsättningar för en 

välfungerande konkurrens på den svenska apoteksmarknaden och de sålde av delar av 

Apoteket AB för att de inte skulle inneha för stor marknadsandel. För att underlätta för 

mindre aktörer att bedriva detaljhandel med läkemedel avsattes ett antal apotek till 

bolaget Apoteksgruppen i Sverige AB där småföretagare kunde bli andelsägare och på så 

sätt lättare bedriva apoteksverksamhet. De företag som vill bedriva 

detaljhandelsförsäljning av läkemedel måste ansöka om ett tillstånd från 

Läkemedelsverket. Näringsidkaren måste också ha farmaceutisk kompetens för att få 

tillstånd då apoteken måste kunna erbjuda kunden rätt typ av rådgivning. När 

näringsidkaren har fått tillstånd ska denne även ha Läkemedelsverkets apotekssymbol 

                                                           
6, 7 http://sweden.gov.se, 110504 
 

http://sweden.gov.se/
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synlig på apoteket. Dessa bestämmelser återfinns i lagen om handel med läkemedel 

(2009:366). 

När verksamheten sedan sätter igång och det är dags för apoteken att köpa in läkemedel 

finns det regelverk som måste följas (Regeringskansliet)8. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) fastställer både inköpspriset och apotekens 

försäljningspris för de receptbelagda varorna. Apoteken har alltså ingen möjlighet att 

förhandla om in- och utpris för att på så sätt öka vinsten gällande receptbelagda 

läkemedel. Det statliga bolaget Apotekens Service AB erbjuder kostnadseffektiva 

infrastrukturtjänster och fungerar som en länk mellan branschens alla aktörer, bland 

annat genom att tillhandahålla apoteken med receptregistret och 

läkemedelsförteckningen (Apoteket Service AB)9. Detta gäller endast de receptbelagda 

läkemedel och de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Detta återfinns i lagen om 

läkemedelsförmåner (2002:160). För illustration om vilka som ansvarar inom olika 

områden på marknaden se bilaga 1. 

3.2 Logistikfunktionens roll 

Logistik handlar inte enbart om att transportera en produkt från plats A till plats B, utan 

det gäller att göra detta på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet (Jonsson, 2008). 

Under denna process tillförs värde till produkten då tid och pengar investeras för att få 

produkten till slutkund. Att effektivt arbeta med logistik och frågor rörande ämnet kan 

leda till att företag uppnår konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter då logistik 

medför stora kostnader som ofta kan reduceras (Storhagen, 2003). Området är under 

ständig utveckling och för att behålla och skapa konkurrensfördelar krävs det att företag 

anpassar sig efter hur omvärlden förändras.  

Enligt Jonsson (2008) är målet med logistik att skapa konkurrensfördelar. Detta mål kan 

uppnås genom att företaget utvecklar effektiviteten i logistikarbetet, vilket har direkt 

koppling till företagets vinst. Det gäller att de utarbetade mål som ämnar utveckla 

företagets konkurrenskraft även stämmer överens med företagets övergripande mål och 

strategier. 

                                                           
8     

http://sweden.gov.se, 110504
 

9
   http://www.apotekensservice.se, 110511 

http://sweden.gov.se/
http://www.apotekensservice.se/
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En logistiskstrategi är uppbyggd av planering och mönster av aktiviteter för att företaget 

ska uppnå sina primära och övergripande mål (Jonsson 2008). En välformulerad och 

effektiv logistikstrategi hjälper företaget att utnyttja alla resurser till fullo och företaget 

slipper på så sätt att resurser går till spillo. Konkurrensfördelar kan med hjälp av en 

effektiv logistikstrategi uppnås genom att företaget känner till det som efterfrågas och 

att de arbetar utefter de önskemål som deras kunder och samarbetspartners har. Det 

gäller att företaget ständigt tillser intressenternas önskemål för att kunna skapa en 

lönsam relation med dem.  

Logistikfunktionen ställs inför svåra beslut när det kommer till detaljhandel eftersom 

efterfrågan skiftar relativt snabbt (Fernie & Sparks, 2009). Exempelvis diskuterar 

författarna hur glasskonsumtionen och efterfrågan påverkas av väder, vid varmare 

väderförhållanden ökar konsumtionen och vid kallare väderförhållanden minskar 

glasskonsumtionen. Samma situation kan uppstå vid försäljning av allergiläkemedel som 

är beroende av årstider, exempelvis pollenmedicin. Detaljhandelssektorn måste därför 

vara uppmärksam på dessa typer av faktorer för att kunna möta efterfrågan.  

3.2.1 Inköpsfunktionens roll 

Enligt Persson och Virum (1998) har inköpsfunktionens roll gått från att mestadels ha 

en administrativ roll till att mer handla om kostnadssparande vid inköp. Axelsson och 

Håkansson (1984) delar dessa tankegångar och förklarar att företag under 1980-talet 

insåg att de kunde uppnå konkurrensfördelar genom att sköta inköpen utifrån ett 

strategiskt perspektiv och lägga mer kraft på denna funktion. Detta då inköpspriset 

oftast utgör den största direkta kostnaden för ett företag, beroende på vilken marknad 

företaget är verksam på. 

Storhagen (2003) menar att inköp är de aktiviteter som sker mellan företaget och dess 

leverantörer. Axelsson och Håkansson (1984) påpekar att inköp har en stor påverkan på 

effektiviteten i företaget och att inköpsfunktionens arbete har en direkt eller indirekt 

inverkan på företagets totala kostnader. Ett företag kan öka effektiviteten genom att 

förbättra kommunikationen mellan inköpsfunktionen och övriga funktioner inom 

verksamheten. De direkta kostnaderna består främst av inköpspriset medan de 

indirekta kostnaderna avser kostnader som transport och lager. Författarna menar att 
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detta är en av orsakerna till att inköp är av central betydelse för ett företag och deras 

konkurrenskraft.  

van Weele (2010) menar att inköp tidigare främst har gått ut på att de anskaffade 

produkterna har köpts in till rätt pris, från rätt leverantör, med rätt kvalitet och till rätt 

kvantitet. Författaren menar dock att begreppet numera har en något annorlunda 

betydelse och definierar inköp som:  

”Hanteringen av ett företags externa resurser på ett sådant sätt att 

tillförseln av alla varor, tjänster, förmågor och kunskaper som är 

nödvändiga för att driva, underhålla och hantera ett företags primära 

aktiviteter och stödaktiviteter är säkrade till de mest gynnsamma 

villkoren.”   

(Fritt översatt, van Weele, 2010:3) 

van Weele (2010) menar att inköpsfunktionen kan utgå från tre principer. Den första 

principen avser ett företags inköps- och leverantörsstrategier. Dessa strategier ska 

utformas så att de följer företagets mål och verksamhetens syfte. I denna princip 

analyseras både de interna och externa omständigheterna som påverkar företaget. Med 

de interna omständigheterna avses bland annat hur väl kommunikationen fungerar 

inom organisationen och effekten av detta. De externa omständigheterna är sådana 

händelser som företaget inte kan påverka själva. Dessa är bland annat marknads- och 

prisutveckling.  

Den andra principen som inköpsfunktionen ska ta i beaktning handlar om de 

förutsättningar som inköpsbeslutet grundar sig på (van Weele, 2010). Eftersom inköpet 

påverkar hela företaget bör alla avdelningar i företaget vara med och påverka inköpet. 

Författaren hävdar att detta är en förutsättning för att inköpsfunktionen ska fungera på 

ett optimalt sätt. Detta resonemang delas även av Gadde och Håkansson (1998) som 

menar att inköpsavdelningen bör arbeta i nära anknytning till företagets övriga 

avdelningar.  

van Weele (2010) förklarar att den tredje och sista principen behandlar hur företagets 

övriga avdelningar ser på inköpsfunktionen. Författaren menar att inköpsfunktionen ska 

försöka utveckla och förbättra inköpen för att generera ett ökat värde. Inköpsfunktionen 
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ska alltså inte endast agera på uppdrag av övriga avdelningar inom företaget. Grunden 

till detta tankesätt är att kunna minska kostnaderna för att i slutändan reducera priset 

på slutprodukterna eller öka företagets vinstmarginal på produkterna. Genom att arbeta 

med dessa tre principer kan ett företag utveckla en tydlig och effektiv 

konkurrensstrategi. Vidare menar författaren att de tre principerna är nära 

sammankopplade med varandra och att ett företag ska arbeta utifrån alla tre för att 

skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.   

Jonsson (2008) delar upp inköp i två olika kategorier; operativt och strategiskt inköp. 

Författaren menar att inköpet inte längre enbart handlar om transaktioner, utan att 

inköpet nu för tiden även handlar om skapande och underhåll av relationer samt ett 

strategiskt utvecklande av affärsavtal. Inköpsaktiviteterna har till stor del blivit mer 

strategiska då företag numera når ett större geografiskt område i dagens 

informationssamhälle.  

Jonsson och Mattsson (2005) förklarar att det strategiska inköpet handlar om företagets 

långsiktiga inköpsarbete. Strategiska inköpsaktiviteter kan vara framtagning av 

långsiktiga avtal, val av leverantör och utlämnande av långsiktig behovsinformation till 

leverantör. van Weele (2010) delar detta resonemang och menar vidare att strategiska 

inköp handlar om att reducera företagets inköpskostnader. Det operativa inköpet syftar 

till att företaget regelbundet identifierar anskaffningsbehov, skapar och skickar 

inköpsorder samt kontrollerar att leveranserna sker enligt avtal (Mattsson, 2002). Det 

operativa inköpet handlar således mer om det kortsiktiga perspektivet, medan det 

strategiska inköpet handlar om företagets långsiktiga inköpsstrategi.  

3.2.1.1 Centraliserad och decentraliserad inköpsverksamhet 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) finns det två sätt för ett företag att arbeta med sitt 

inköp; centraliserad och decentraliserad inköpsverksamhet. Inom den centraliserade 

inköpsverksamheten samlar företaget de resurser som krävs på ett ställe. 

Inköpsfunktionen kan under detta arbetssätt ses som isolerad från företagets andra 

funktioner. Fördelarna med att ha en centraliserad inköpsfunktion är att samordningen 

mellan olika funktioner leder till att arbetet mot företagets leverantörer underlättas. 

Ytterligare en fördel är att resursfördelningen inom företaget ofta sköts på ett mer 

effektivt sätt, då främst hanteringen av de mänskliga resurserna. Nackdelen med 
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centraliserad inköpsverksamhet är att inköpsfunktonen inte är en integrerad del av 

företaget, vilket kan leda till att den interna kommunikationen blir ineffektiv och att det 

ofta blir grupperingar inom företaget.  

Decentraliserad inköpsverksamhet bygger på att inköpsfunktionen inte är en isolerad 

funktion inom företaget och istället ses som en del av helheten (Gadde & Håkansson, 

1998). Alltså måste inköpsfunktionen vara nära sammansvetsad med företagets totala 

verksamhet och företagets samtliga funktioner. Fördelarna med att ha en 

decentraliserad inköpsfunktion är att funktionen blir en integrerad del i verksamheten, 

vilket underlättar den interna kommunikationen mellan olika funktioner. Detta leder i 

sin tur till att verksamheten blir mer effektiv då företagets planering underlättas och 

härledningen av kostnaderna kan göras enklare. En av nackdelarna med detta arbetssätt 

är att inköpsfunktionen inte blir en specialistfunktion då det istället är en integrerad del 

av verksamheten. 

3.3 Inköpsprocessen 

Enligt Jonsson (2008) består inköpsprocessen av ett antal aktiviteter som sker i 

inköpsfunktionen vid material- eller produktanskaffningstillfället. Dessa aktiviteter 

skiljer sig beroende på vad företaget köper in samt vilken relation företaget tidigare haft 

med leverantören, även lagerplanering är en påverkande faktor. Historiskt sett har 

företag negligerat utvecklingen av denna process då den tidigare setts som operativ och 

inte strategisk (Rai et al. 2009). Det har dock visat sig att ineffektivitet i denna process 

ofta leder till sämre prestation inom verksamheten. Detta kan exempelvis avspeglas i att 

varorna inte kommer i tid, vilket förhindrar övriga delar av verksamheten att 

exempelvis bedriva planerad försäljning.  

Jonsson (2008) beskriver inköpsprocessen utifrån delprocesser, vilka illustreras i 

modellen nedan. Likt denna modell delar även Titus och Bröchner (2005) in processen i 

olika steg bestående av olika delprocesser som behandlar; produktanskaffning, inköp, 

logistik, kvalitetssäkring och kontraktshantering. Även van Weele (2010) beskriver en 

liknande inköpsprocess som innehåller ett antal delprocesser.  
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Inköpsbehov

Upphandling

Inköpsorder

Leverans

Uppföljning och 
utvärdering

Figur 3.1  

Källa: egen, inspirerad av Jonsson (2008:344) 

Processen inleds med att företaget identifierar ett inköpsbehov, 

ett behov av material eller produkter (Jonsson, 2008). Enligt 

författaren är det mest grundläggande inom inköp att företaget 

först och främst identifierar ett behov. Detta kan ske på olika sätt, 

exempelvis genom olika material- och produktplaneringssystem 

som meddelar inköparen när lagernivån är låg och när det är 

lämpligt att beställa. Persson och Virum (1998) diskuterar 

betydelsen av att de logistiska förutsättningarna är uppfyllda för 

att identifiera ett inköpsbehov, exempelvis låg lagernivå och 

därmed lagerutrymme. Andra funktioner inom organisationen 

kan även göra en beställning, en intern order, som fungerar som 

en inköpsanmodan för inköpsfunktionen.  

 

 

Nästa steg i processen är upphandling som främst går ut på att företaget väljer den 

leverantör de vill starta ett samarbete med och skriver ett avtal med denna leverantör 

(Persson & Virum, 1998). Processen är starkt beroende av vilken relation företaget 

redan har med leverantören, om de har en tidigare relation spelar denna del en mindre 

viktig roll (Jonsson, 2008). Har företaget ingen tidigare relation till leverantören har 

denna del en mer betydande roll för inköpsprocessen då parterna inte har något äldre 

kontrakt från ett tidigare inköpstillfälle som grund. Om relationen till leverantören visat 

sig vara stabil över en lång period, vad gäller bland annat leveranser och kvalitet, leder 

detta till större säkerhet och förenkling av inköpsprocessen då företaget slipper bygga 

nya relationer. Enligt van Weele (2010) ska företaget alltid sträva efter att finna den 

bästa möjliga leverantören för att sedan lämna en offertförfrågan till leverantören. Detta 

är det inledande steget i förhandlingsprocessen där leverantören senare återkommer 

med information och en specifikation om exempelvis pris och kvantitet.  

En inköpsorder är ett dokument som berättigar leverantören att leverera den beställda 

produkten (Jonsson, 2008). När leverantören har accepterat köparens anbud eller 

köparen svarat och accepterat leverantörens anbud är kontraktet bindande och båda 

parter således skyldiga att fullfölja avtalet (Avtalslagen 1915:218, 1§).  
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”Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare… bindande 

för den, som angivit anbudet eller svaret.”   

 (Avtalslagen, 1915:218, 1§) 

En orderbekräftelse från leverantören är en bekräftelse eller en försäkran om att 

villkoren för ordern har godkänts (Jonsson, 2008). Denna delprocess är av en mer 

administrativ art där en order görs mekaniskt då avtalet redan har slutits (van Weele, 

2010).  

Nästkommande steg i processen är leverans som innehåller leveransbevakning, 

leveransavisering och leveransmottagning (Jonsson, 2008). Vid en leveransbevakning 

tar köparen kontakt med leverantören för att säkerställa att leveransen sker i tid. 

Anledningen till detta är att effektivisera flödet i verksamheten och undvika ett 

eventuellt försäljningsstopp. Genom att leveransen sker enligt överenskommen tid kan 

köparen förbereda och planera leveransmottagningen. Leveransen kan enligt Persson 

och Virum (1998) ske till det köpande företagets centrallager eller direkt till butik. 

Fördelen med att använda ett centrallager är att det inte krävs lika stort lagerutrymme i 

butikerna. En förutsättning för att kunna utnyttja fördelarna med centrallager är att 

företaget är tillräckligt stort. Vidare är butikernas geografiska spridning viktig att ta i 

beaktning vid beslutsfattandet om centrallager då kostnadsbesparingen måste överstiga 

kostnaderna. Mattsson (2002) påpekar att parterna bör arbeta tillsammans för att 

reducera lager och ledtider, vilket leder till minskade kostnader då exempelvis 

kapitalbindningen reduceras. 

I vissa fall händer det att leverantören tar kontakt med köparen för att meddela att en 

leverans är på väg, detta kallas leveransavisering (Jonsson, 2008). Genom detta kan 

köparen planera leveransen och på så sätt effektivisera mottagningen av produkterna. 

Därefter tar köparen emot produkterna och kontrollerar att leveransen innehåller det 

som avtalats.  

Uppföljning och utvärdering är det avslutande steget i processen, här utvärderar 

företaget leverantörens prestation, det vill säga om produkten och leverantören 

uppfyllde de förväntningar som företaget tidigare haft (Jonsson, 2008). Detta ligger 

senare till grund för framtida köp och förhandlingar. Genom att utvärdera och noggrant 

dokumentera leverantörskvalitet och relationen till leverantören kan företaget senare 
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välja den som har varit den bästa leverantören över tid och fokusera på att utveckla 

relationen till just dem (van Weele, 2010). På detta sätt minskar företaget antalet 

leverantörer och de kostnader som är förknippade med detta. 

Slutligen diskuterar Rai et al. (2009) att en verksamhet kan bli mer tids- och 

kostnadseffektiv genom att minska ledtiderna i inköpsprocessen. Det vill säga att den tid 

som inköparen och produkten spenderar på varje aktivitet minskas. Vidare reduceras 

kostnaden för kapitalbindning då kapitalet inte är uppbundet under lika lång tidsperiod 

som det tidigare varit (Jonsson, 2008). Denna effektivisering och kostnadsbesparing kan 

också utgöra en konkurrensfördel och innebära större vinst för företaget.  

3.4 Relationer 

En av faktorerna som är viktig att ta i beaktning i inköpsprocessen är företagets 

relationer. Carr och Smeltzer (1999) menar att valet av leverantörer har blivit alltmer 

kritiskt då företagen använder sig av färre leverantörer och dessa istället tillhandahåller 

företagen med större kvantiteter av de efterfrågade produkterna. Kommunikationen 

mellan parterna har därför fått en större betydelse (van Weele, 2010). Andelen intern 

information som leverantörerna får ta del av är viktig att fastställa då för mycket 

information kan leda till att företaget kan komma att hamna i en sämre 

förhandlingsposition. För lite information kan däremot leda till att leverantören inte har 

samma tillit till företaget vilket i sin tur kan leda till osäkerhet från leverantören.  

Fernie och Sparks (2009) diskuterar vikten av relationer och tilliten i dessa i en 

detaljists värdekedja. De beskriver tillit som ett lim som håller samman förhållandet. Ett 

förhållande utan tillit utvecklas oftast inte till en långsiktig relation utan blir istället 

kortsiktig. Vidare menar författarna att tillit leder till stabilitet i förhållandet där 

eventuella tvister på ett enklare sätt kan lösas.  

På grund av att företag använder sig av ett mindre antal leverantörer präglas relationen, 

i många fall, av ett makt- och beroendeförhållande (Gadde & Håkansson, 1998). Både 

köparen och leverantören påverkas av beroendeförhållandet i relationen (Fernie & 

Sparks, 2009). En leverantör är i maktposition då köparen är beroende av leverantören 

och Gadde och Håkansson (1998) rekommenderar därför köpande företag att undvika 

situationer där de hamnar i en relation som präglas av ett beroendeförhållande. van 

Weele (2010) påstår att många köpare ofta upplever rädsla för att förlora en viktig 
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leverantör då relationen är uppbyggd av beroende. Detta på grund av att det kan få stora 

konsekvenser för det köpande företagets försäljningsverksamhet då de i slutändan kan 

stå utan produkter att tillhandahålla sina kunder. Ett försäljningsstopp kan få stora 

negativa följder då kunderna blir utan produkter och sökandet efter en ny leverantör 

ofta är både tids- och kostnadskrävande. Det finns risk för att företagets kunder inte har 

tålamod och därför byter till en konkurrent.  

Cross (2001) diskuterar vikten av att både köparen och leverantören är involverade i 

relationen och att båda parterna tillsammans utvecklas i samma takt. Vidare diskuterar 

författaren att det är viktigt att ha klara mål med relationen innan företaget investerar i 

den. Företaget måste alltså göra en grundlig analys av vad de vill att relationen ska 

utvecklas till, exempelvis ett partnerskap. Även Ford et al. (2006) påpekar betydelsen av 

att båda parterna är involverade för att bygga och utveckla relationen. Gadde och 

Håkansson (1998) menar att en långsiktig och djup relation kan leda till att företag 

skaffar konkurrensfördelar då effektiviteten i relationen ständigt utvecklas och 

förbättras. Detta då kunskapen mellan de båda företagen successivt ökar och leder till 

att delar av inköpsprocessen blir mer effektiv, vilket i sin tur resulterar i tids- och 

kostnadsbesparingar. En förutsättning för att en långsiktig relation ska fungera är att 

den bygger på ömsesidigt förtroende, anpassning och gemensamma investeringar i 

relationen. 

3.4.1 Relationsstrategier 

Hultén (2007) diskuterar skillnaden mellan olika relationsstrategier som kan 

förekomma i en professionell kedja och nämner närhetsprincipen och 

ytlighetsprincipen. Närhetsprincipen utgår från ett långsiktigt etablerat partnerskap 

med företagets leverantörer. Produkterna som företaget tillhandahåller sina kunder 

karaktäriseras ofta av högt kunskapsinnehåll. Både leverantör och företag har ett 

incitament eller intresse av att inleda ett partnerskap för att exempelvis överföra 

kunskap till varandra.  

De affärsförbindelser som företaget sköter enligt ytlighetsprincipen är kortsiktiga och 

anonyma (Hultén, 2007). Det är en relation som ofta förekommer under 

konkurrensliknande situationer och det är oftast standardiserade produkter som köps 

in. I detta fall är relationen alltså inte djup, vilket ofta krävs när det handlar om 



 

30 
 

specialbeställda produkter. Inköpsmakt har stor betydelse i den här rollen och det är 

viktigt att inget beroendeförhållande till leverantören förekommer. Vidare menar 

författaren att inköpspriset, enligt ytlighetsprincipen, är en central faktor i relationen.  

Enskilda relationer mellan företag är beroende av andra relationer och det är därför 

viktigt att identifiera de relationer som hänger ihop med varandra och på så sätt skapa 

en bild över det nätverk företaget ingår i (Ford et al. 2006). Företagen ska även 

analysera och försöka dra nytta av de aktiviteter som sker i nätverket för att på så sätt 

skapa konkurrensfördelar. Nätverk är ofta komplexa och dynamiska med såväl interna 

som externa påverkningsfaktorer. De interna påverkningsfaktorerna kan exempelvis 

vara hanteringen av relationerna inom företaget. Om en relation påverkas, påverkas i sin 

tur nätverket som helhet. De externa påverkningsfaktorerna som bidrar till 

nätverksdynamiken är exempelvis de relationer som företaget har med leverantörer.  

Avslutningsvis beskriver Gadde och Håkansson (1998) vikten av att kontinuerligt arbeta 

med relationen för att på så sätt utveckla och stärka banden mellan parterna. Det är inte 

enbart de externa relationerna som företagen ska lägga vikt vid, utan även de interna 

(Ford et al. 2006). Om ett företag har en bra intern kommunikation leder detta till att 

verksamheten blir mer effektiv då informationsflödet sker mer kontinuerligt, vilket 

bidrar till alla olika funktioner arbetar efter samma mål och riktlinjer. Ökat samarbete 

och ökad effektivitet bidrar till att företaget skaffar konkurrensfördelar. 

3.5 Kostnader 

Jonsson (2008) beskriver logistikkostnader som olika typer av kostnader som kan 

uppkomma i samband med hanteringen av varor. Dessa kan exempelvis vara transport 

och lagerhållningskostnader men även kostnader för bundet kapital och 

valutakostnader. Dessa kostnader är ett exempel på hur logistik och inköp hänger ihop. 

Vidare menar författaren att inköpet är en del av den logistiska processen och det går 

därför inte att analysera dem enskilt, utan att ta hänsyn till den andra.  

Lagerhållningskostnaden är en central kostnad kopplad till logistiken (Jonsson, 2008). 

Detta då den kan brytas ner och härledas till tre andra typer av kostnader; 

kapitalkostnad, lagerkostnad och kostnad för risk. Kapitalkostnaden är den kostnad 

företaget får av att binda kapitalet i de produkter som köps, istället för att investera i 

något annat som genererar intäkt. Likt Jonsson (2008) menar Storhagen (2003) att 
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lagerkostnader är de kostnader som tillkommer i samband med att produkterna lagras 

och kan på apoteksmarknaden exempelvis vara kostnader för lagerlokal, 

läkemedelskylar och lagersystem. Kostnaden som uppstår i samband med risk kan 

exempelvis vara risken för värdeminskning men även risken för att varorna inte blir 

sålda innan det rekommenderade konsumtionsdatumet har passerat (Jonsson, 2008). 

Det är viktigt att företag ständigt tar dessa kostnader i beaktning vid varuanskaffningen 

då de oftast är stora och medför risker som till slut kan leda till negativa konsekvenser 

för företagets verksamhet.  

Womack et al. (1990) beskriver hur Toyota framgångsrikt har utvecklat sin logistik och 

produktion. I och med detta framkom begreppet ”lean thinking” som går ut på att 

företag ständigt ska försöka eliminera slösande (Hines et al. 2004). Med slösande menas 

de aktiviteter som inte tillför värde till produkten som exempelvis onödig 

kapitalbindning, ledtider och transport. Reducerandet av slöseri kan generera i att 

företaget får konkurrensfördelar då de onödiga kostnaderna minskar. För att lyckas med 

”lean thinking-konceptet” krävs att det implementeras i hela värdekedjan, det vill säga 

att även leverantören tar konceptet i beaktning för att implementeringen ska vara 

framgångsrik (Motwani, 2003). En annan viktig faktor i "lean thinking-konceptet" är 

flexibilitet (Storhagen, 2003). Detta då konceptet fokuserar på värdeskapande och en 

flexibel värdekedja, som kan anpassas efter externa faktorer såsom förändring i 

efterfrågan. 

Inköpskostnaderna utgör en mycket stor 

del av de totala kostnaderna i de allra 

flesta företag (van Weele, 2010). Den 

stora kostnadsandelen som inköpet står 

för gör inköpsfunktionen till en mycket 

viktig del av företaget. 

Inköpsfunktionens kompetens har 

därför en stor påverkan på företagets 

prestation. Gadde och Håkansson (1998) 

delar upp inköpskostnaderna i direkta 

och indirekta kostnader och hävdar att inköpen har direkt påverkan på ett företags 

resultat. De direkta kostnaderna avser själva inköpspriset, medan de indirekta 

Figur 3.2  

Källa: egen, inspirerad av Gadde & Håkansson (1998:56) 
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kostnaderna avser de kostnader som uppkommer i samband med hanteringen av varor. 

Författarna illustrerar skillnaden mellan de direkta och indirekta kostnaderna med hjälp 

av ett isberg. De direkta kostnaderna är belägna över vattenytan för att illustrera att 

dessa är väl synliga. Under vattenytan återfinns de indirekta kostnaderna på grund av 

att de inte är lika synliga. Trots detta är dessa kostnader mycket viktiga att ta hänsyn till 

då de i många fall är en stor kostnadspost.  

Gadde och Håkansson (1998) förklarar att en reducerad inköpskrona - under 

förutsättningen att allt annat är oförändrat – alltid är en vinstkrona. Vidare påpekar de 

att detta ofta glöms bort och att de indirekta kostnaderna som tillkommer vid inköpet 

inte alltid tas i beaktning. Även om priset på de inköpta varorna reduceras behöver 

företaget således inte minska sina totala inköpskostnader. van Weele (2010) delar detta 

resonemang och understryker vikten av att företaget ser till helheten. Företaget måste 

ta hänsyn till alla kostnader som rör inköp och hanteringen av varor för att ett optimalt 

inköpsbeslut ska kunna fattas.  

Axelsson och Håkansson (1984) förklarar att ett företags rationaliseringsroll är alla de 

handlingar inköpsavdelningen gör för att minska företagets totala kostnader. Oberoende 

av vad företaget redan gjort finns det alltid möjligheter till förbättring och 

effektivisering beträffande rationaliseringsarbetet. Det är viktigt för företagets 

inköpsavdelning att engagera sig i rationaliseringsarbetet, dels för att 

inköpskostnaderna utgör en stor del av de flesta företags totala kostnader och dels för 

att rationaliseringen är direkt kopplad till företagets resultat. Gadde och Håkansson 

(1998) delar upp rationaliseringsrollen i tre olika aktiviteter. Den första behandlar vad 

som ska köpas in. Företaget kan genom god kunskap om vad de olika leverantörerna 

erbjuder öka sin effektivitet. Den andra rationaliseringsaktiviteten behandlar olika 

flöden och avser minskade kapital- och lagerkostnader samt administrativa och 

finansiella kostnader. Den sista aktiviteten handlar om att reducera företagets 

inköpskostnader genom att använda sig av den leverantör som erbjuder lägst pris.   
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4. Empiri 

I detta kapitel ämnar vi behandla den empiriska data som vi samlat in. Kapitlet börjar med 

respondenternas syn av den svenska apoteksmarknaden följt av hur deras logistik och 

inköpsfunktioner styrs. Slutligen behandlas därefter de kostnader och relationer som har 

anknytning till inköpet för våra respondenters företag. 

4.1 Marknaden 

Peter Rose10, inköpschef för receptbelagda och OTC-läkemedel på DocMorris, förklarar 

att apoteken på den svenska marknaden inte själva kan bestämma vilka grossister de vill 

köpa in receptbelagda läkemedel från. Det finns i nuläget två grossister, Tamro och 

Oriola, som har delat upp samtliga receptbelagda läkemedel mellan sig och försörjer 

hela apoteksmarknaden med dessa produkter. Apoteksföretagen har ingen möjlighet att 

själva förhandla med dessa grossister, utan detta sköts av den statliga myndigheten 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. TLV fungerar således som en del av 

apotekens inköpsfunktion och bestämmer både inköps- och försäljningspris på den 

receptbelagda läkemedelsmarknaden, vilket innebär att apotekskedjorna inte har någon 

möjlighet att konkurrera med varandra genom pris på de receptbelagda produkterna. 

Rose nämner också att hanteringen av dessa produkter främst sköts av det statliga 

bolaget Apotekens Service AB. 

Rose11 förklarar att inköpsprocessen för OTC-läkemedel och handelsvaror inte är lika 

reglerad. Vid inköp av dessa produkter har företagen möjlighet att själva förhandla med 

leverantörer om inköpspris och kan sätta sitt eget försäljningspris. Skillnaden mellan 

OTC-läkemedel och handelsvaror är att receptfria läkemedel måste godkännas av 

Läkemedelsverket, medan apoteken får stå för en egen kvalitetsgranskning gällande 

handelsvarorna. 

Eliasson12 berättar att Kronans Droghandel var en läkemedelsdistributör innan 

omregleringen men att de nu har egna apotek och fungerar som detaljist. Vallentin13 

menar att den största skillnaden, för Kronans Droghandel, gällande inköp efter att 

omregleringen trädde i kraft är att de idag har större möjlighet att välja sina 

                                                           
10, 11

 Peter Rose, inköpschef för receptbelagda och OTC-läkemedel, DocMorris Apotek, 110426 
 

12
 Ullrika Eliasson, sortiment och inköpsdirektör, Kronans Droghandel AB, 110503 

13
 Christian Vallentin, affärsområdeschef för recept inom sortiment och inköp, Kronans Droghandel AB, 

 110427 
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leverantörer. Vidare förklarar han att handlingsfriheten för alla parter på marknaden 

har ökat i och med att det numera finns flera aktörer. 

Per Lidåkra14, Apoteket AB, berättar att logistiken skiljer sig mellan olika varugrupper i 

branschen. Varor som behöver hanteras olika är exempelvis kylvaror, narkotika, 

högvärdigt gods, konsumentförpackningsplock och butikförpackningsplock. Lidåkra 

förklarar att det i princip inte finns några skillnader när det gäller inköp och hantering 

av läkemedel från utlandet i och med att detta regleras av EU.  

4.2 Logistik- och inköpsfunktionens roll 

Per Lidåkra15 berättar att Apoteket AB:s inköpsavdelning består av sju personer, varav 

tre förhandlare, två inköpare för förbrukningsvaror (kontorsmaterial och dylikt), en 

assistent och en chef. De använder sig inte av något internt kommunikationssystem 

mellan inköps- och logistikavdelningen, istället har de löpande avstämningar mellan 

förhandlare och operativa inköpare.  

Apoteket AB16 har en leverantörsuppdelad arbetsuppgiftsfördelning som innebär att de 

inte delar upp arbetsuppgifterna efter exempelvis receptfritt och receptbelagda 

läkemedel. I och med att många av de leverantörer som säljer läkemedel också säljer 

handelsvaror har Apoteket AB delat upp det på detta sätt för att underlätta 

inköpsarbetet. Det behöver då inte vara lika många personer involverade i 

kommunikationen och relationen med varje leverantör.  

Lidåkra17 förklarar att Apoteket AB använder sig av Schenker som en 

tredjepartslogistiker som en snabb lösning i samband med omregleringen. I och med att 

deras tidigare samarbetspartners numera är deras konkurrenter använder de sig av ett 

eget centrallager och integrerar således bakåt i värdekedjan.  

Peter Rose18 förklarar att inköpsavdelningen på DocMorris för närvarande består av 

fyra anställda som endast arbetar med inköp. Rose har hand om receptbelagda och OTC-

läkemedel, medan handelsvarorna är uppdelade på två personer och en person sköter 

administrationen. I och med att DocMorris befinner sig i en stark tillväxtfas kan de 

anställdas arbetsdagar skilja sig mycket från dag till dag.  

                                                           
14

 
– 17

 Per Lidåkra, affärsförhandlare inom sortiment och inköp, Apoteket AB, 110503 
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Christian Vallentin19 berättar att det på Kronans Droghandels inköpsavdelning arbetar 

cirka 20 personer. Avdelningen är uppdelad i olika affärsområden; receptbelagda och 

receptfria läkemedel, egenvårdsprodukter samt stödfunktioner till de olika 

affärsområdena som exempelvis varuförsäljning.  

Eliasson20 förklarar att Kronans Droghandel efter omregleringen kan utveckla 

produkterna efter kundernas önskemål samtidigt som det kan hitta tjänster kopplade till 

läkemedel där de inte har möjligheten att påverka produkten. Den största skillnaden 

från att ha varit en distributör till att bedriva apoteksverksamhet är att de numera har 

direktrelation till kunden. Eliasson tycker det är roligt att både vara en del av 

detaljhandeln samtidigt som företaget är en del av vårdkedjan. 

Eliasson21 berättar att kommunikationen mellan inköps- och logistikfunktionen på 

Kronans Droghandel fungerar väldigt bra då de har en ständig dialog med varandra som 

de hela tiden försöker utveckla. En anledning till detta kan vara att funktionerna ingår i 

samma avdelning på företaget, vilket underlättar arbetet. Hon förklarar vidare att det 

även är viktigt att Kronans Droghandels logistikfunktion har en nära och utvecklad 

dialog med Tamro och Oriola för att säkerställa att allt flyter på och fungerar som det 

ska. Vidare påpekar hon att det är viktigt med en välfungerande logistik när det handlar 

om receptbelagda läkemedel då det alltid är viktigt att rätt läkemedel finns på rätt 

apotek, vid rätt tidpunkt och i rätt volym. Myndigheterna kan inte kräva att företagen 

har en vara i lager, däremot har apoteken en skyldighet att inom 24 timmar 

tillhandahålla en patient med ett läkemedel. 

Eliasson22 påpekar också att inköps- och logistikfunktionen är två enheter som ligger 

mycket nära varandra och menar därför att det krävs en god dialog mellan dem. Hon 

berättar vidare att de kan uppstå en konflikt mellan inköps- och logistikfunktionen inom 

ett företag då logistiker vill ha så tomma hyllor som möjligt och inköps- och 

sortimentsansvarig vill ha så fulla hyllor som möjligt. Eliasson tror att denna inneboende 

konflikt kan vara bra då den ena håller ner den andra. 
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4.3 Inköpsprocessen 

Per Lidåkra23 klargör att det är Apoteket AB:s kategoriorganisation som med löpande 

sortimentsbeslut bestämmer vilka produkter som ska finnas med i sortimentet.  Dessa 

beslut grundas också på efterfrågan. Vidare förklarar Lidåkra att Apoteket AB har ett 

partihandelstillstånd för sin egen varuförsörjning, vilket innebär att de flyttar varuflödet 

från Tamro och Oriola till sin tredjepartstransportör, Schenker. De vill ha sina 

receptbelagda läkemedel via en egen transportör, inte via Oriola och Tamro. Apoteket 

AB vill kliva ur den varuförsörjning som Kronans Droghandel står för i och med att de 

numera är företagets konkurrenter. Det övergripande målet är att kunna leverera 

läkemedel och de har en pågående förhandling med läkemedelsbolagen för att kunna 

göra detta på ett bättre sätt.  

Lidåkra24 menar att en stor del av förhandlingarna med leverantörerna handlar om 

priset, vilket är naturligt då båda parterna vill skaffa sig så bra affärsvillkor som möjligt. 

Kontrakten upprättas både lång- och kortsiktigt, beroende på uppgörelsens innehåll. 

Fördelen med långa kontrakt och stora volymer är bättre villkor och inköpspris då de 

värdesätts mer av sina leverantörer. I och med att Apoteket AB har en dryg tredjedel av 

marknaden genererar detta i konkurrensfördelar i samband med inköp. Volymen 

påverkar förhandlingskraften och gör det enklare att förhandla ner inköpspriserna på 

receptfria läkemedel och handelsvaror.  

Peter Rose25 på DocMorris förklarar att inköpsprocessens utformning beror på 

produkttyp. I och med att den receptbelagda läkemedelsmarknaden präglas av 

enkanalsdistribution kan de inte förhandla om pris på dessa produkter. DocMorris 

använder sig av de två grossister som är tillgängliga på marknaden, eftersom samtliga 

receptbelagda läkemedel är fördelade mellan grossisterna. Apoteken kan alltså inte 

konkurrera med varken inköps- eller försäljningspris på de receptbelagda produkterna. 

Däremot tillåts apotekskedjorna förhandla om pris på receptfria läkemedel och 

handelsvaror.  

Vidare berättar Rose26 att de produkter som väljs in i sortimentet beror på ett antal 

faktorer, främst efterfrågan. De produkter som har högre efterfrågan måste finnas med i 
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sortimentet, oavsett pris. Om kunder upplever produktsortimentet som bristfälligt kan 

detta få en negativ påverkan och göra att de i fortsättningen vänder sig till en 

konkurrent. Andra viktiga faktorer som spelar in i sortimentsbesluten är pris, 

konkurrens inom området och hur enkelt det är att byta ut produkten. Om det är enkelt 

att ersätta en produkt är det oftast också enklare att pressa priset på dessa handelsvaror 

och receptfria läkemedel. 

Peter Rose27 förklarar att Läkemedelsverket inte har någon granskning på 

handelsvarorna och att DocMorris därför gör en egen kvalitetsgranskning på dessa 

produkter innan de tas in. De tar då hänsyn till leverantörernas varumärke, produkten 

och dess funktion, marknadsföringssatsningar, hyllutrymme i butikerna samt pris och 

vinstmarginal. Om produkten fortfarande är intressant, tar DocMorris in den och 

kvalitetsgranskar den på kvalitetsavdelningen som gör en bedömning om huruvida 

produkten är tillräckligt bra och beslutar om den ska finnas med i sortimentet eller inte. 

DocMorris28 har ingen egen distribution utan köper istället varorna direkt från 

leverantörerna som skickar varorna direkt till butikerna. Butikerna har ett 

inköpssystem som beställer påfyllning från grossisten automatiskt när lagervärdet 

sjunker under en förbestämd beställningspunkt. DocMorris har således inget 

centrallager men de försöker ständigt anpassa sina butikslager efter kundernas och 

förskrivarnas behov. 

Enligt Christian Vallentin29 på Kronans Droghandel är det i många fall efterfrågan som 

styr sortimentet. Deras enskilda apoteksbutiker kan själva beställa produkter utifrån 

vad kunderna efterfrågar. Eliasson berättar att det, för att ta reda på och försöka förutse 

efterfrågan på en produkt, underlättar att arbeta nära sina leverantörer eller ta hjälp av 

en konsumentpanel. Andra sätt som används för att förutse efterfrågan är analys av 

trender och prognoser. De kan exempelvis analysera och ta hjälp av hur utvecklingen 

har sett ut i grannländer. Därefter tar de kontakt med sina leverantörer och förhandlar 

om olika priser utifrån de krav som de har på marginaler. De förhandlar också om 

aktiviteter i apoteken, kampanjer, erbjudanden till kunder och varornas placering i 

butiken. 
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Vallentin30 förklarar att det givetvis finns flera delar som är viktiga att ta hänsyn till när 

det beslutas om vad som ska köpas in. Förutom efterfrågan måste företaget tänka på 

produktens pris, kvalitet och nyheter. Kronans Droghandel beställer också in produkter 

speciellt för olika kampanjupplägg. Vallentin berättar att de största inköpsskillnaderna 

mellan olika varugrupper främst beror på regelverket. Det finns här vissa skillnader 

mellan läkemedel och handelsvaror, exempelvis rörande prissättning och 

marknadsföring. 

Eliasson31 berättar att det finns ett gammalt system som hänger kvar från innan 

omregleringen där varje apotek har sina egna parametrar och gör egna beställningar 

som går direkt till Tamro och Oriola. Det finns alltså en automatisk uppkoppling mellan 

apoteken och grossisterna. Kronans Droghandel har ett eget lager hos Oriola, som ingår i 

samma koncern, för delar av deras sortiment. Dessa varor distribuerar sedan Oriola 

vidare till Kronans Droghandels apotek. 

Eliasson32 berättar att ungefär 80 % av det produkter som säljs på Kronans Droghandels 

apotek är sådana som de inte kan välja utan är receptbelagda och inreglerade. På 

flertalet av dessa kan de inte själva bestämma vilket pris de ska ta ut av konsumenterna 

då detta styrs av myndigheter. Eliasson påpekar att Oriola säljer läkemedel till alla 

apotek och att Kronans Droghandel bara är en av flera kunder. Kronans Droghandel drar 

en liten fördel av att de ingår i samma koncern som Oriola utifrån det sortiment som de 

själva styr över, där de använder och köper tjänster av Oriola som en logistikaktör. 

Oriola har då alltså samma roll för Kronans Droghandel som Schenker har för Apoteket 

AB. Vidare förklarar hon att Kronans Droghandel inte drar någon fördel av att ingå i 

samma koncern gällande receptbelagda läkemedel och påpekar att det är samma 

struktur för alla Oriolas kunder. Då Oriola och Tamro inte får tillhandahålla samma 

receptbelagda produkter använder sig Kronans Droghandel även av Tamro som grossist. 

Ungefär 10 % är receptfria läkemedel och 10 % är handelsvaror och det är på dessa 

produkter de har möjligheten att påverka inköpen, förklarar Eliasson33. När det gäller 

handelsvarorna finns det inga skillnader på hur de köps in och det är de själva som 

bestämmer vilka varor de vill ha i sina apotek, däremot måste alla läkemedel som köps 
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in godkännas av Läkemedelsverket. Vid inköp av handelsvaror utgår de från företagets 

egen sortimentsstrategi, kundmålgrupp och efterfrågan. När de köpte apotek av 

Apoteket AB fanns det en övergångslösning där de fick möjligheten att köpa in samma 

produkter som redan fanns på apoteken innan avmonopoliseringen trädde i kraft. Det 

har därför inte varit så stora förändringar i sortimentet. Efterfrågan är den faktor som 

påverkar sortimentsbesluten mest och Eliasson hävdar att efterfrågan är lätt att förutse 

på befintligt sortiment, men svårare när en ny kategori ska tas in. Detta då det inte finns 

någon faktiskt efterfrågan på just denna produkt. 

Av den information som vi samlat in från våra respondenter har vi identifierat och 

sammanställt hur deras inköpsprocess ser ut samt hur de arbetar i de olika stegen. Vi 

har valt att lägga till ett steg, förhandling. Detta då vi sett och anser att det är ett steg 

som kedjorna lägger ner mycket tid och kraft på vid inköpet. 
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4.4 Relationer 

”Vi vill ha långsiktiga och varaktiga samarbeten med de leverantörer 

som är strategiskt viktiga för oss.”  

(Per Lidåkra, Apoteket AB, 110503) 

Per Lidåkra34 menar att långsiktiga relationer med leverantörerna är att föredra då båda 

parterna redan har kunskap och tillit till varandra och de känner till vad som förväntas. 

Detta är en grund för en bra relation och ett effektivt samarbete. Förhandlingsprocessen 

mellan två parter underlättas av att de redan har en relation. Detta möjliggör en form av 

standardisering av avtalen och underlättar när parterna ska förlänga ett kontrakt. 

Lidåkra förklarar att utvärdering och jämförelse av olika leverantörer ändå är viktigt för 

att hela tiden kunna använda sig av det bästa och mest passande alternativet.  

När DocMorris35 väljer leverantörer handlar det först och främst om produkten och dess 

pris. De jämför och ställer leverantörerna mot varandra för att se vilka som kan erbjuda 

bäst pris och vilka som kan leverera produkten på bästa sätt. De tar även hänsyn till 

leverantörernas varumärke och marknadsföringssatsningar innan sortimentet bestäms. 

Varumärket som leverantörerna levererar spelar en betydande roll för hur relationen 

ser ut då ett starkt varumärke oftare planeras att finnas i butikerna en längre period.  

DocMorris36 försöker mestadels få fram långsiktiga kontrakt med sina leverantörer. De 

använder sig då av ett övergripande kontrakt där sådant som ständigt förändras inte 

specificeras. Marknadsföringsinsatser och produktpris är exempel på saker som oftast 

läggs utanför kontraktet i en bilaga. Dessa saker kan sedan omförhandlas, utan att de 

behöver förhandla om hela kontraktet. När förhandlingarna är klara och kontraktet 

upprättats kan butikerna själva beställa produkter av leverantören till de villkor som 

tidigare fastslagits. Det finns även en del undantag med manuella beställningar vid sidan 

om. Det rör sig då om små kvantiteter och är sådant som varje butik måste hantera 

enskilt.  

Eliasson37 berättar att Kronans Droghandel skriver långa avtal och hon påpekar att de 

inte arbetar kortsiktigt med sina leverantörer. Eliasson förklarar att ett undantag skulle 

kunna göras om det har kommit en ny leverantör som de vill testa. Kronans Droghandel 
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skriver huvudavtal med sina leverantörer och de gäller tills parterna inte längre vill 

arbeta med varandra. Det som omförhandlas är egentligen bara priser, kampanjer och 

aktiviteter. Vidare förklarar Eliasson att en anledning till att Kronans Droghandel 

arbetar långsiktigt med sina leverantörer är att de behöver en struktur som fungerar 

över tid. Detta gör också att företaget slipper tunga och jobbiga perioder som endast 

skulle bestå av omförhandlingar mellan de olika parterna. 

Eliasson38 tror att det skiljer mellan olika leverantörer och deras strategier gällande de 

inköpspriser de erbjuder köparna på receptfria läkemedel och handelsvaror. Vissa 

arbetar med rabattrappor och rabattmodeller där volym styr, medan andra vill gå ifrån 

prispress och titta på den totala investering som görs mot en kedja.  Eliasson förklarar 

att de kopplar på alla kringaktiviteter. Dessa kan bland annat vara kampanjer, reklam, 

konsumenterbjudanden, lojalitetsprogram och utbildning. Eliasson menar alltså att man 

tittar på hela det paket som man ska investera i. 

Eliasson39 förklarar att Kronans Droghandel inte använder sig av utländska leverantörer 

i någon större utsträckning. De köper i dagsläget endast in ett fåtal artiklar från utlandet, 

men hon påpekar att det troligen kommer bli mer vanligt att använda sig av utländska 

leverantörer i framtiden. 

4.5 Kostnader 

Per Lidåkra40, på Apoteket AB, förklarar att den absolut största inköpskostnaden är 

själva varukostnaden. I övrigt så är han inte riktigt säker på vilka kostnader som är 

störst. Läkemedelsverket har högt ställda säkerhetskrav som driver en del kostnader, 

men han vet dock inte hur mycket mer det skulle kosta om dessa krav inte fanns. Kraven 

handlar mycket om säkerhetsaspekter då det inte ska vara möjligt att stjäla varor från 

lager, apotek eller vid lossningstillfällen. Detta kan ses som speciellt för just 

apoteksbranschen då liknande problem inte finns inom de flesta andra branscher. 

Lidåkra menar att konsolidering av den egna verksamheten inte har varit i fokus då 

Apoteket AB endast varit igång i drygt ett år efter omregleringen. Första prioritet har 

hittills varit att sätta upp en bra affärsmodell.  
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Som vi tidigare nämnt menar Lidåkra41 att Apoteket AB kan dra fördel av sin storlek vid 

inköpsförhandlingar rörande OTC-läkemedel och handelsvaror. Större volym kan ofta 

generera i lägre inköpspris och bättre avtalsvillkor eftersom företaget då är en viktigare 

och större kund för leverantören. Även om Apoteket AB inte köper in lika stora volymer 

som vid monopolsituationen kan de ändå skapa stordriftsfördelar. Han förklarar vidare 

att minskade inköpskostnader leder till reducerade totala kostnader, vilket givetvis 

innebär en konkurrensfördel då företaget kan ta ett lägre försäljningspris, öka sin 

vinstmarginal eller göra satsningar inom ett annat område.  

Peter Rose42 menar att den absolut största inköpskostnaden är varornas pris som är en 

direkt kostnad. Vidare förklarar han att det däremot är svårt att bestämma de största 

indirekta kostnaderna gällande inköp. En av de absolut största kostnaderna borde dock 

vara varuhantering. Butikspersonalens mottagning av varuleveranser och uppackning 

av produkter är en stor del av de indirekta inköpskostnaderna. DocMorris distribution 

från leverantör till butik sköts som tidigare beskrivits av grossisten. Detta utgör därför 

en direkt kostnad eftersom transportkostnaden är inkluderad i varornas inköpspris. 

Rose43 påpekar att DocMorris fortfarande är en ganska liten kedja, med den sjätte 

största marknadsandelen just nu. Trots att de befinner sig i en stark tillväxtfas kan de 

alltså inte dra några fördelar av sin storlek gentemot konkurrenterna när det gäller 

inköpsförhandlingar. Han tror dock att de större kedjorna kan dra nytta av sin storlek 

och sina volymer vid inköp av receptfria läkemedel och handelsvaror. Detta ger givetvis 

en bättre förhandlingsposition och underlättar vid förhandlingar av inköpspriser och 

leverantörsvillkor. 

Vallentin44 förklarar att Kronans Droghandels största kostnad som har med inköp att 

göra, förutom inköpspris, är lagerbindningskostnader. Eliasson styrker detta och 

påpekar att kapitalbindningen som uppstår i lager och på hyllorna i apoteken är två av 

de största kostnaderna för Kronans Droghandel. Hon förklarar vidare att de försöker 

sänka företagets kostnader genom att få bättre struktur på kapitalbindningen i 

apoteken. Arbetet med att sänka kapitalbindningen görs främst genom att man 
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analyserar siffror mellan olika perioder för att senare sätta upp nya riktlinjer och på så 

sätt effektivisera verksamheten. 

Båda respondenterna för Kronans Droghandel berättar också att en annan stor kostnad 

är kassationen av utgångna produkter som gör dem oanvändbara. Logistik och 

distribution, menar Eliasson45, är en ganska ”försiktig” kostnad inom 

läkemedelsbranschen. Hon berättar att denna kostnad är mindre i Sverige, jämfört med 

andra länders apoteksmarknader, och att detta bland annat beror på att grossisterna 

samdistribuerar produkter till samtliga kedjor.  
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5. Analys 

I detta kapitel ämnar vi analysera den teoretiska referensram som vi tidigare behandlat 

tillsammans med den empiriska data som vi samlat in. Kapitlet börjar med en analys av 

den svenska apoteksmarknaden, följt av hur logistik- och inköpsfunktioner på denna 

marknad styrs, hur inköpsprocessen går till samt relationernas påverkan. Slutligen 

redovisas en företagsuppdelad analys av kedjornas kostnader. 

5.1 Logistik- och inköpsfunktionens roll 

Den teoretiska referensramen behandlar hur inköps- och logistikfunktioner på olika sätt 

kan styras och vilka arbetsuppgifter som innefattas. Även vilka roller funktionerna har 

och hur de är sammankopplade diskuteras. Detta har vi kopplat till den empiriska data 

vi samlat in, för att senare diskutera hur de professionella kedjorna på den svenska 

apoteksmarknaden arbetar för att skapa konkurrensfördelar. Utifrån det har vi valt att 

diskutera och analysera vad inköpsfunktionen har för roll i verksamheterna samt vad de 

gör inom dessa funktioner för att bli konkurrenskraftiga. 

Enligt Axelsson och Håkansson (1984) har inköpsfunktionen gått från att ha haft en mer 

administrativ och operativ roll till att ha en mer strategisk roll. Ur våra intervjuer kan vi 

inte fastställa om det tidigare varit mer operativa och administrativa inköp, vi kan dock 

uttyda att inköpen i de företag som vi analyserat är av mer strategisk art. 

Inköpsprocessen är alltså inte mekanisk och rutinmässig för de kedjor som analyserats. 

Detta då det krävs långa förhandlingar och strategisk analys av leverantörerna för att få 

rätt vara, till rätt pris, på rätt tid och rätt plats. För att kunna uppnå detta anser vi att 

kedjan måste lägga ner tid i planering och förberedning innan förhandlingen. Detta kan 

ske genom input från företagets samtliga delar eftersom det är viktigt att företaget tar 

helheten i beaktning när de förhandlar fram avtal. En sänkning av exempelvis 

inköpspriset behöver inte alltid medföra en reducering av företagets totala kostnader. Vi 

ser hela processen som en kedja och ändringar i ett steg kan således få konsekvenser i 

ett senare steg.  

På Apoteket AB är arbetsuppgifterna fördelade på leverantörsbasis, vilket vi anser vara 

en fördel då individen som arbetar mot leverantören bygger upp en personlig relation 

till företaget. DocMorris har däremot en annan arbetsfördelning där en person har hand 

om receptbelagda och OTC-läkemedel, medan handelsvarorna är uppdelade på två 
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personer och en person sköter administrationen. Liknande uppdelning återfinns hos 

Kronans Droghandel. Vi upplever även fördelar med detta sätt att arbeta då 

leverantörerna oftast är uppdelade under dessa kategorier och företaget mister på så 

sätt inte den personliga relationen. I vissa fall kan det förekomma att en leverantör både 

tillhandahåller handelsvaror och OTC-läkemedel, då kan viss problematik uppstå. Detta 

då den personliga kontakten mellan företagen inte blir lika tydlig utan istället mer diffus 

då det finns två kontaktpersoner på företaget. Alla respondenter var överens att om 

inköps-, logistik- och förhandlingsarbetet sköts på ett bra sätt kan företagen skapa 

konkurrensfördelar i form av minskade kostnader. Vidare menar vi att den interna 

kommunikationen i företaget är viktig när det kommer till leverantörsförhandlingar. 

Kunskap och information från andra avdelningar kan ge företaget en bättre bild av vad 

företaget i fråga behöver och vill uppnå med förhandlingen. Vi anser alltså att det är 

viktigt att företaget har en heltidsbild för att de övergripande målen ska kunna 

uppfyllas.  

Enligt van Weele (2010) bör inköps- och logistikfunktionen vara två nära 

sammankopplade avdelningar på grund av att inköp är en del av den logistiska 

processen och att de bland annat behandlar samma kostnader. Detta är något som 

Eliasson diskuterar då hon berättar att det kan uppstå en konflikt mellan avdelningarna 

på grund av att inköpare vill ha så fulla hyllor som möjligt, medan logistiker vill ha så 

tomma hyllor som möjligt och därmed låg kapitalbindning. Vi anser därför att den 

interna kommunikationen är av stor betydelse, vilket även Eliasson påpekar.  

Genom kontinuerlig intern kommunikation inom verksamheten menar vi att 

effektiviteten kan öka då funktionerna kan hjälpa varandra att hitta optimala varunivåer 

för respektive apotek. Varuflödet i verksamheten kan på så sätt effektiviseras genom att 

informationsflödet sker kontinuerligt. Därför anser vi att ledtiderna i hela 

inköpsprocessen kan minska, vilket i sin tur leder till att kostnaden för bundet kapital 

reduceras. De sparade kostnaderna kan företaget sedan investera för att öka sin 

konkurrenskraft.  

Eliasson berättar att inköps- och logistikfunktionen på Kronans Droghandel är två 

enheter som ligger väldigt nära varandra. Deras inköpsfunktion kan liknas vid Gadde 

och Håkanssons (1998) modell över decentraliserad inköpsverksamhet och van Weeles 

(2010) andra princip som grundas i att inköpsbeslutet ska ta andra funktioner i 
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beaktning. Detta då de deras inköpsfunktion är sammansvetsad med logistikfunktionen. 

Vi anser att detta är en fördel för dem då kommunikationen och informationsflödet sker 

mer effektivt. Vi anser att denna sammankoppling kan leda till nya idéer angående hur 

verksamheten kan minska kostnader, ledtider och förbättra företagets resultat. Detta då 

en sammansvetsad logistik och inköpsfunktion oftast leder till bättre kommunikation. 

Individer med spetskompetens inom exempelvis logistik kan ge företaget värdefull input 

och komma med bra inköpslösningar ur ett logistiskperspektiv, vilket kan resultera i 

minskade kostnader och därmed öka företagets konkurrenskraft. 

Då apoteken varken kan konkurrera med inköps- eller försäljningspris på receptbelagda 

läkemedel finns endast ett fåtal sätt att försöka bli konkurrenskraftig gällande dessa 

produkter. Porter (2004) förklarar att konkurrensfördelar kan skapas genom att 

tillhandahålla så stort utbud som möjligt för att kunna erbjuda sina kunder de varor som 

efterfrågas. Vidare menar författaren att detta även kan uppnås genom en högre 

servicegrad, vilket leder till ett ökat värde för kunden. Dessa metoder är kostsamma och 

vi anser därför att kedjorna kan försöka minska kostnaderna i olika delar av logistik- och 

inköpsprocessen för att bli mer konkurrenskraftiga. Apoteket AB har istället för att 

använda Oriolas transportlösning för receptbelagda läkemedel valt att använda 

Schenker som tredjepartslösning. På detta sätt gagnar de inte sin konkurrent, Kronans 

Droghandel, till samma grad. Denna lösning anser vi kan minska företagets kostnader 

samtidigt som konkurrenternas vinst reduceras, vilket givetvis är att föredra eftersom 

de vill bidra till konkurrenternas konkurrenskraft så lite som möjligt. Vidare anser vi 

även att andra kedjor bör utvärdera möjligheten att på liknande sätt undvika att gynna 

konkurrenten. Vi menar dock att denna metod troligen inte lämpar sig lika väl för de 

mindre kedjorna då en ny transportlösning kan vara mer kostsam, i och med mindre 

inköpsvolymer, än den grundtjänst Oriola erbjuder. Kedjans storlek kan alltså ha en stor 

betydelse när det gäller strategival.  

5.2 Inköpsprocessen 

Utifrån den information som vi fått av våra respondenter och den teoretiska 

referensarm som vi diskuterat har vi identifierat och byggt en modell för hur 

inköpsprocessen går till för de professionella kedjorna på den svenska 

apoteksmarknaden. Likt Jonssons (2008), Titus och Bröchners (2005) och van Weeles 

(2010) modeller består inköpsprocessen för de professionella kedjorna av delprocesser 
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Figur 5.1 
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och aktiviteter. Eftersom processen är en kedja av aktiviteter som utförs i en viss 

ordning menar vi att förändringar i de tidigare stegen kan ha en påverkan på 

efterföljande delar i processen. Det är därför viktigt att företaget tar hela processen i 

beaktning när de arbetar och tar beslut gällande en specifik aktivitet i processen. 

Företagens arbetssätt har flera likheter med den modell som behandlats i den teoretiska 

referensramen, men även vissa skillnader. Därför har vi valt att vidareutveckla vissa 

delar av den teoretiska inköpsprocessen för att på bästa sätt applicera modellen på den 

svenska apoteksmarknaden. Utifrån våra intervjuer fann vi att ett steg saknades i den 

teoretiska modellen, nämligen förhandling. Då våra respondenter betonade betydelsen 

av förhandlingen i inköpsprocessen valde vi att ge denna en egen del i vår modell. 

Företagen som vi analyserat arbetar olika med vissa delar i processen och i modellen 

har vi identifierat dessa arbetssätt och sedan analyserat effekterna av dessa.  
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Respondenterna var alla överens om att det främst finns tre faktorer som påverkar 

arbetet med att identifiera och fastställa ett inköpsbehov på den svenska 

apoteksmarknaden; efterfrågan och sortiment, lagervärde samt nyheter. Vissa 

produkter måste finnas i sortimentet eftersom efterfrågan styr. Kända varumärken och 

produkter efterfrågas ofta och när dessa inte finns går kunden till ett annat apotek som 

tillhandahåller produkten eller varumärket. De apotekskedjor som vi varit i kontakt med 

påpekar alla betydelsen av att analysera och försöka förutspå efterfrågan och trender på 

marknaden. Vi anser att det är en förutsättning, snarare än en konkurrensfördel, att 

analysera efterfrågan på marknaden för att kunna bedriva handel på den svenska 

apoteksmarknaden. Däremot kan företagen som gör detta bra och effektivt minska sin 

kapitalbindning och sina lagerkostnader då de har rätt volymer på lager av produkterna. 

Företags identifiering av inköpsbehovet styrs också av nyheter på marknaden och detta 

skiljer sig inte mellan de olika produktgrupperna. Innan en receptfri produkt 

introduceras på den svenska marknaden måste den genomgå tester och godkännas av 

Läkemedelsverket. Från vår insamlade empiri kan vi även konstatera att apotekens 

lagerhållningssystem identifierar samtliga apoteks inköpsbehov, oavsett om det gäller 

Kronans Droghandels lager hos Oriola eller ett enskilt DocMorris-apotek. Företagen 

sätter beställningspunkten till det lagervärde som de inte vill understiga, systemet kollar 

av lagersaldot och lägger beställningen när lagret har minskat till beställningspunkten. 

Detta för att företaget inte ska binda upp för mycket kapital då kapitalkostnaden, enligt 

Eliasson, är en av de största kostnaderna relaterat till inköpet. Vi delar detta 

resonemang och anser att det här gäller att se över det lagervärde som finns för att 

försöka eliminera onödiga kostnader. Vi kan dra tydliga paralleller till Womack et al. 

(1990) och deras ”lean thinking-koncept” som syftar till att företag ska eliminera 

onödiga kostnader. Som tidigare diskuterats blir ett företag konkurrenskraftigt då 

kunden får ett större värde av att köpa produkten av dem än av konkurrenterna. När en 

apotekskedja kan sänka sina kostnader och investera den ökade vinsten i något som 

höjer värdet för kunden blir de alltså mer konkurrenskraftiga. 

Vid upphandlingstillfället analyserar alla företag vi varit i kontakt med de leverantörer 

som finns tillgängliga, vilket Jonsson (2008) rekommenderar. Författaren menar att 

processen är väldigt relationsberoende. Detta diskuterade även Lidåkra som förklarade 

att denna delprocess oftast går snabbare när Apoteket AB väljer en leverantör som de 
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redan har en tidigare uppbyggd relation till. Vidare förklarar Lidåkra att det gäller att 

jämföra leverantörerna med varandra för att fastslå vilken som kan leverera den bästa 

produkten till det bästa priset och dessa tankegångar delar även van Weele (2010). Vi 

anser att detta steg är kritiskt då de flesta företagen oftast samarbetar med sina 

leverantörer över en längre tidsperiod. Det är därför viktigt att jämförelsen görs 

grundligt och på rätt sätt då ett misstag i detta steg i slutändan kan vara kostsamt för 

företaget. Ett dåligt leverantörsval får konsekvenser för senare delar av 

inköpsprocessen i och med att processen är en kedja av aktiviteter. Görs däremot detta 

på ett bra sätt och företaget lyckas välja rätt leverantör, genom en grundlig utvärdering, 

anser vi att detta kan leda till konkurrensfördelar då företaget inleder ett samarbete 

med den leverantör som passar bäst och tiden som spenderas på detta steg minskar. 

Kedjan kan då satsa de sparade resurserna för att bli mer konkurrenskraftig.  

När företaget har utvärderat alternativen och valt leverantör att gå vidare med är det 

dags för förhandling. Denna delprocess går ut på att upprätta ett avtal så att apoteken får 

rätt varor, till rätt pris, rätt plats och i rätt tid. Vi anser att det i detta steg är viktigt att 

ställa leverantörerna mot varandra för att stärka sin förhandlingsposition. Vi delar 

Lidåkras uppfattning om att företagen bör försöka skaffa så bra villkor som möjligt och 

att kontrakt bör upprättas både lång- och kortsiktigt, beroende på uppgörelsens 

innehåll. De företag som vi har varit i kontakt med har alla för avsikt att skapa och 

utveckla långa relationer. För en lyckad förhandling menar vi att förhandlaren bör 

förbereda sig så att denne vet vad som eftersträvas. Genom en väl fungerande intern 

kommunikation kan förhandlaren få en bra bild av vad som är det mest väsentliga för 

hela företaget att åstadkomma med förhandlingen. Att gå in i förhandlingssituationen 

med vetskap om vad de vill uppnå anser vi är en förutsättning för att företaget ska 

kunna genomföra en så bra förhandling som möjligt. Vi anser att avtalet som upprättas 

inte ska skapas så att ett företag får alla fördelar utan snarare att avtalet ska gynna båda 

parter. Detta så att en win-win situation skapas. När ett sådant förhållande uppstår 

anser vi att båda parter har incitament att utveckla och vårda relationen. Detta tror vi 

kan gynna apotekskedjan vid en senare förhandlingssituation och medföra att 

konkurrensfördelar skapas på grund av att leverantören värdesätter förhållandet. När 

båda parterna värdesätter relationen skapas tillit som ofta bidrar till ett bättre 

samarbete och en bättre kommunikation. 
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En annan faktor som har en påverkan på förhandlingssituationen är inköpskvantiteten. 

På den svenska apoteksmarknaden har företagen inte möjlighet att förhandla om in- och 

utpris på receptbelagda läkemedel, vilket de däremot kan göra med receptfria läkemedel 

och handelsvaror. Samtliga respondenter var överens om att större kvantitet oftast 

leder till en bättre förhandlingsposition och därmed ett lägre inköpspris. Vi anser dock 

att företagen även måste ta de kostnader som tillkommer i processen i beaktning, såsom 

stigande transportkostnad, ökad kapitalbindning samt ökade personal- och 

hanteringskostnader. Ett företag som förhandlar på ett bra sätt och köper stora 

kvantiteter har alltså möjligheten att sänka sina inköpskostnader och därmed företagets 

totala kostnader. Detta innebär att de istället kan satsa på att bli mer konkurrenskraftigt 

genom exempelvis högre service, vilket tillför ett större värde för kunden.  

Nästkommande delprocess är inköpsorder, vilken ser annorlunda ut för DocMorris 

eftersom de inte har något centrallager. Deras apotek lägger själva en inköpsorder som 

direkt går till leverantörerna efter ett redan framförhandlat kontrakt. Kronans 

Droghandel och Apoteket AB har däremot ett centrallager och arbetar i apoteken efter 

samma princip. Deras lagersystem varnar när lagervärdet är lågt och en leverans skickas 

från centrallagret som använder sig av samma typ av system. Vid detta steg skickas en 

orderbekräftelse från leverantören för att bekräfta att villkoren godkänts. Vi delar van 

Weeles (2010) åsikt som menar att denna process är av mer mekanisk art eftersom den 

sällan har någon mänsklig interaktion. I detta steg anser vi att det är viktigt att 

lagersystemet varnar eller lägger en order vid rätt lagernivå. Denna lagernivå ska vara 

anpassad efter apotekens egen försäljning och efterfrågan för att undvika onödigt stor 

kapitalbindning och kostnader. Beställningspunkten får inte heller vara för låg så att 

apoteken i fråga saknar vissa produkter. 

I de företag vi analyserat sker leveransen på olika sätt, det handlar ofta om komplexa 

rutter där produkterna ska levereras. För DocMorris, som inte har något centrallager, 

sker leveranserna efter att apoteken beställt produkterna direkt av leverantören. 

Kronans Droghandels och Apoteket AB:s apotek får sina leveranser från sina 

centrallager. Apoteket AB använder sig, till skillnad från de andra, av en 

tredjepartstransportör för att transportera produkterna till sina apotek. Alla leverans- 

och transportlösningar har sina för- och nackdelar och Jonsson (2008) diskuterar att det 

i detta steg är viktigt att undvika försäljningsstopp. Detta håller vi givetvis med om och 
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ser därför klara fördelar med att ha ett centrallager eftersom företaget då har mer 

kontroll över leveranserna och på så vis kan optimera varuflödet på ett enklare sätt. 

Detta gör också att de inte behöver lika stora lagervolymer på varje enskilt apotek. Vi 

anser dock att det är möjligt att optimera varuflödet även utan ett centrallager, men att 

det kan vara svårare att hantera oväntade problem som uppstår då företaget själva inte 

har kontroll över flödet. Apoteket AB:s tredjepartslösning ser vi flera fördelar med, dels 

att de har den kvantitet som krävs för att inte behöva använda Kronans Droghandels 

varuförsörjning och dels att de kan fokusera på kärnverksamheten.  

Som vi tidigare diskuterat är utvärdering och uppföljning ett viktigt steg som ligger till 

grund för framtida köp och förhandlingar. Rose menar att en del av arbetet som glöms 

bort är just utvärderingen av hur köpet gick till. Vi anser att detta steg kan avgöra 

huruvida ett företag blir konkurrenskraftigt eller inte eftersom ett företag som lär sig av 

sina misstag kan besluta att byta leverantör om denne inte uppfyllt företagets 

förväntningar. På så sätt kan företaget försäkra sig om att de endast samarbetar med 

leverantörer som uppfyller kraven. Det är även viktigt att utvärdera köpet för att ha 

möjligheten att använda eventuella tillkortakommanden från leverantörens sida i köpet 

för att förbättra sin förhandlingsposition.  Genom att lära av sina misstag kan företagen 

på den svenska apoteksmarknaden skapa konkurrensfördelar då de i framtiden 

undviker kostsamma och tidskrävande köp som inte uppfyller den standard och de krav 

som ställs. 

Vi anser att alla steg i processen är viktiga eftersom inköpsprocessen är en kedja av 

aktiviteter som utförs i en speciell ordning. Komplikationer i ett steg kan således 

innebära negativa konsekvenser för kommande steg. Det är därför viktigt att företaget 

ser till helheten och tar hela processen i beaktning när de tar beslut rörande inköp.  

5.3 Relationer 

På grund av flera faktorer anser vi att det är fördelaktigt för företagen att i huvudsak 

arbeta med långsiktiga relationer. De företag vi analyserat i uppsatsen arbetar 

mestadels efter denna relationsstrategi som Hultén (2007) benämner som 

närhetsprincipen. Respondenterna motiverade strävandet efter långsiktiga relationer 

med att dessa ofta resulterar i bättre effektivitet, trygghet och kostnadsbesparing vid 

omförhandlingar. Vi menar att även om det hela tiden är viktigt att undersöka vad de 
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olika leverantörerna erbjuder, för att på så sätt kunna utnyttja det bästa 

leverantörsalternativet, är långsiktiga relationer att föredra. Denna åsikt delar även 

Jonsson (2008) då han påstår att långa relationer med leverantörerna skapar 

gynnsammare förutsättningar inom flera områden. Vi menar att dessa samarbeten 

resulterar ofta i reducerade inköpspriser för det köpande företaget på grund av att de 

mer eller mindre binder upp sig till leverantören för en tid framöver. Detta genererar i 

att det inköpande apoteksföretaget får en bättre förhandlingsposition då leverantören 

garanteras försäljningsvolym. Vi anser alltså att båda parterna gynnas av samarbetet 

och att en win-win situation skapas, vilket är en bra grund för ett varaktigt sammarbete.  

Samtliga respondenter poängterar vikten av långsiktiga relationer med leverantörerna 

och förklarar att detta fungerar mycket effektivt när det handlar om omförhandlingar 

och förnyelse av avtal. Detta då de redan har en utarbetad mall för avtalet och de endast 

behöver omförhandla vissa punkter i kontrakten. Företagen gör alltså tidsbesparingar 

vid omförhandlingsarbetet, vilket också resulterar i reducerade förhandlingskostnader.  

Alla apotek på marknaden befinner sig enligt oss i någon typ av beroendeförhållande, 

speciellt när det handlar om receptbelagda läkemedel. På grund av att det endast finns 

två leverantörer tillgängliga gällande dessa produkter blir apoteken beroende av dessa 

för att kunna tillhandahålla sina kunder med receptbelagda läkemedel. 

Beroendeförhållandet ser inte riktigt likadant ut som på andra marknader i och med att 

företagen själva inte sköter förhandlingarna. Företagen kan således inte skapa sig 

konkurrensfördelar genom att förhandla ner sitt inköpspris på dessa varor. Detta kan 

istället ske genom ökad service och en mer effektiv hantering av de receptbelagda 

produkterna. 

Apoteken upplever även beroendeförhållande när det handlar om OTC-läkemedel och 

handelsvaror. Samtliga respondenter förklarade att deras apotek måste ha de mest 

välkända produkterna i sitt sortiment. Då efterfrågan på dessa produkter är stor har de 

inte råd att inte ha dem i sortimentet eftersom detta kan göra att de tappar kunder. Det 

spelar ingen roll vad de har för marginal på dessa produkter, de måste ändå finnas med i 

sortimentet. Vi anser att det är mycket viktigt, speciellt för de nya kedjorna på 

marknaden, att erbjuda kunderna de mest efterfrågade produkterna eftersom att de är 

relativt nya i folks medvetande. Eftersom det kan vara en av de första gångerna en kund 

besöker exempelvis DocMorris anser vi att det är extra viktigt att de tillhandahåller det 
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som förväntas. En negativ upplevelse kan göra att kunden blir skeptisk och i 

fortsättningen väljer en konkurrent. Vi menar att avsaknaden av dessa basprodukter 

kan få stora negativa konsekvenser, medan företagets konkurrenskraft inte ökas när de 

tillhandahåller dessa produkter eftersom de då bara motsvarar kundens förväntningar.  

Lidåkra menar att tillit och vetskap om den andra partens förväntningar är grundpelare 

i en relation och nyckelkomponenter för ett effektivt samarbete. Enligt Fernie och 

Sparks (2009) är tillit en viktig ingrediens i en långsiktig relation och leder till stabilitet 

och van Weele (2010) påstår att brist på tillit kan leda till osäkerhet i samarbetet. Vi 

anser att tillit och förtroende för den andra parten i relationen är viktigt för att skapa ett 

så effektivt samarbete som möjligt. Detta underlättar också planeringen då det köpande 

företaget kan förlita sig på att leveransen kommer som bestämt.  

5.4 Kostnader 

I det arbete ett företag gör för att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter 

anser vi det oerhört viktigt att arbeta aktivt med att se över och försöka sänka sina 

inköpsrelaterade kostnader. Per Lidåkra på Apoteket AB förklarar att en av de största 

inköpskostnaderna är den direkta kostnaden för en produkt.  Vidare nämner Lidåkra att 

en indirekt kostnad som uppkommer specifikt för just läkemedelsbranschen och som är 

inköpsrelaterad är säkerheten kring de lager av varorna som företagen förfogar över 

eftersom det inte ska gå att stjäla varorna. Säkerhetskostnader anser vi vara relativt 

svåra att påverka och reducera då det är Läkemedelsverket som styr säkerhetskraven. 

Lidåkra förklarar att konsolidering av den egna verksamheten inte har legat i fokus då 

de först och främst vill sätta upp en bra affärsmodell efter omregleringen. Vi förstår 

Apoteket AB:s resonemang och anser det vara bra då det först och främst handlar om att 

ha en fungerande modell som förser marknaden med läkemedel. Det är givetvis viktigt 

att så fort som möjligt sätta sig ner och se över vilka kostnadsposter inom inköpet som 

går att reducera och ha en tydlig och klar plan för hur detta ska gå till. Företag bör enligt 

oss arbeta med de rationaliseringsroller som Axelsson och Håkansson (1984) diskuterar 

för att sänka sina kostnader och skaffa sig konkurrensfördelar. Detta kan exempelvis ske 

genom en förbättrad kommunikation och att ”lean thinking-konceptet” avspeglas i 

företagskulturen. Vi ser det alltså som en självklarhet att kedjan försöker effektivisera 

verksamheten och eliminera onödiga kostnader. När samtliga funktioner är medvetna 



 

54 
 

om företagets strävan och arbetar tillsammans är det enklare att implementera ”lean 

thinking-konceptet” och genom detta skapa konkurrensfördelar. 

Lidåkra menar att Apoteket AB kan dra fördel av sina stora inköpsvolymer vid köp av 

OTC-läkemedel och handelsvaror. van Weele (2010) styrker detta och förklarar att vid 

köp av större volymer får det köpande företaget ofta lägre inköpspris och ett bättre 

avtal. Vi anser att Apoteket AB som fortfarande är apoteksmarknadens största aktör 

drar fördelar av sin storlek och att det på så sätt har en god möjlighet att skapa sig 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. De innehar inte bara den största 

marknadsandelen utan har även ett väl etablerat varumärke som kan leda till att allt fler 

leverantörer vill arbeta och förknippas med dem, vilket ger dem en bättre 

förhandlingsposition. Detta genererar i reducerade inköpskostnader, vilket enligt Gadde 

och Håkansson (1998) även innebär en reducering av företagets totala kostnader. 

Peter Rose diskuterar både direkta och indirekta inköpskostnader och instämmer med 

Gadde och Håkansson (1998) när han förklarar att inköpspriset för en vara är den 

direkta kostnaden. Rose anser att en av de största och mest betydande indirekta 

kostnaderna är varuhanteringen. Jonsson (2008) är av samma åsikt och belyser 

betydelsen av lagerhållningskostnaderna och hur viktigt det är att man ständigt 

övervakar sitt lager. Vi håller med Rose och anser att denna är en av de absolut största 

kostnaderna relaterade till ett företags inköpsverksamhet. Det gäller att hela tiden ha 

varor på lager, samtidigt som det är viktigt att kedjan har koll på vilka volymer som 

finns så att respektive produkt har rätt lagernivå.  

DocMorris sköter inte sin egen distribution, detta sköts istället av företagets grossister. 

Vi anser att detta kan vara en bra lösning då företaget helt kan fokusera på sin 

kärnverksamhet, att bedriva läkemedelshandel, istället för transporten. Denna 

fokusering tror vi i slutändan kan leda till konkurrensfördelar då företaget utvecklar och 

blir bättre på de huvudsakliga uppgifterna.  

Det är givetvis viktigt att företaget har en nära och stark relation till grossisten då 

mycket ansvar vilar på deras axlar. Det är ytterst viktigt att grossisten levererar de varor 

som DocMorris beställt då det skulle kunna få stora konsekvenser på deras försäljning 

om det inte kan tillhandahålla marknaden med en viss produkt under en tidsperiod på 

grund av att något gått fel i leveransen. 
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Christian Vallentin och Ullrika Eliasson på Kronans Droghandel var båda överens om att 

den kapitalbindning som uppstår i deras lager och på deras apotek är en av de största 

indirekta inköpskostnaderna, efter det direkta inköpspriset på en vara. Eftersom båda 

respondenterna svarade samma sak oberoende av varandra tyder detta på att de är 

medvetna om sina kostnader, vilket givetvis är en förutsättning för att kunna reducera 

dem. Som vi redan nämnt berättade Eliasson att de försöker sänka företagets kostnader 

genom att analysera och få en bättre struktur på kapitalbindningen. Även detta anser vi 

vara positivt då Kronans Droghandel arbetar aktivt med att reducera företagets 

kostnader för att frigöra kapital som kan investeras i andra delar av verksamheten för 

att bli mer konkurrenskraftig.  

Jonsson (2008) bryter ned lagerhållningskostnaden i mindre delar och lyfter fram 

kostnader i samband med risk som en av dessa. Detta kan bland annat innefatta risken 

för en värdeminskning, risken att inte få en produkt såld och risken att det 

rekommenderade konsumtionsdatumet passeras. Båda våra respondenter på Kronans 

Droghandel berättade som vi tidigare nämnt att en annan stor kostnad är kassation av 

utgångna produkter. Vi anser att det i detta avseende är mycket viktigt att 

inköpsavdelningen har en ständig och väl fungerande dialog med logistikavdelningen så 

att det inte köps in mer av en vara som det redan finns ett stort parti av på lager för vilka 

bäst före-datumet dessutom håller på att gå ut. Vidare menar vi att det är relativt lätt att 

sänka sina kostnader inom detta område om man klarar av och lyckas med 

kommunikationen mellan de två avdelningarna. Jonsson (2008) styrker detta 

resonemang då han diskuterar att inköp och logistik hänger ihop och att de ständigt 

måste kommunicera med varandra. Om företaget dessutom har en god uppfattning om 

efterfrågan på marknaden så anser vi att man kan komma ifrån denna kassation som 

respondenterna talar om.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel ämnar vi slutligen redogöra slutsatserna och besvara den uppställda 

problemformuleringen för uppsatsen. Avslutningsvis illustreras den modell som vi tagit 

fram under uppsatsens gång och använt för att uppfylla uppsatsens syfte.  

I början av uppsatsen formulerade vi det problem som vi utgått från när vi analyserat 

kedjorna på den svenska apoteksmarknaden:  

Hur arbetar de professionella kedjorna, på den svenska apoteksmarknaden, för att skapa 

konkurrensfördelar genom inköp? 

Detta problem har vi analyserat med utgångspunkt i de valda kedjornas perspektiv och 

utifrån detta skapat en egen modell med grund i den klassiska inköpsprocessen. Då 

inköpsarbetet återfinns i kedjornas inköpsprocess har vi valt att besvara vårt problem 

med utgångspunkt i denna. Under uppsatsens gång har vi byggt på modellen med 

empirisk data och analys. Modellen är en illustration som återfinns i avsnitt 6.1 och 

sammanställer vårt resultat samt våra slutsatser. 

Vi kan dra slutsatsen att inköpet i de professionella kedjorna på den svenska 

apoteksmarknaden är av strategisk art. Denna slutsats kan vi dra då strategiska inköp 

karaktäriseras av att ständigt tänka långsiktigt på kostnader vid inköpet och försöka 

minska dem. De reducerade kostnaderna kan investeras i något som ökar värdet för 

kunden och på så sätt skapa konkurrensfördelar för de professionella kedjorna. Utifrån 

vår analys kan vi även utveckla Gadde och Håkanssons (1998) resonemang och dra 

slutsatsen att en sparad inköpskrona är en krona som kan investeras för att bli mer 

konkurrenskraftig. Dessa reducerade kostnader kan härledas till hur de professionella 

kedjorna arbetar i sin inköpsverksamhet, alltså kedjornas inköpsprocess. 

I inköpsprocessen kan vi identifiera olika arbetssätt och effekterna av dessa för de olika 

delprocesserna, vilka i sin tur leder till konkurrensfördelar. Effekterna av ett väl 

fungerande arbetssätt är främst kostnadsreduceringar och vi har valt att lyfta fram de 

arbetssätt som vi anser representera de kedjor som vi analyserat. Identifieringen av ett 

inköpsbehov på den svenska apoteksmarknaden är beroende av tre faktorer; efterfrågan 

och sortiment, lagervärde samt nyheter. Vi har utifrån dessa faktorer kunnat härleda ett 

arbetssätt som de professionella kedjorna arbetar efter för att identifiera ett 

inköpsbehov. Detta är främst att analysera efterfrågan och marknaden för att bli 
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konkurrenskraftig. Vi anser detta snarare vara en förutsättning än en konkurrensfördel, 

om kedjorna dock arbetar med detta på ett bra sätt anser vi att de kan bli 

konkurrenskraftiga. I och med att detta leder till optimering av varuflödet bidrar det 

även till lägre kapital- och lagerkostnader, vilket kan investeras i att öka produktens 

värde och på så sätt bli mer konkurrenskraftig. 

I upphandlingsprocessen där sökandet av leverantörer sker, lyckades vi identifiera ett 

arbetssätt som vi anser vara viktigast; leverantörsjämförelse. Vi kunde i denna 

delprocess fastställa att kedjorna arbetade med att jämföra leverantörerna mot 

varandra för att på så sätt lyckas hitta den som lämpar sig bäst. Den leverantör som kan 

tillhandahålla rätt produkt, rätt volym, till rätt plats och rätt pris är den som vi anser 

företaget bör inleda en relation med. Den primära konkurrensfördelen som vi kan 

identifiera är kostnadsreducering i form av tidseffektviseringar, reducerade 

lagerkostnader och reducerat inköpspris gällande receptfria läkemedel och 

handelsvaror.  

När företaget har valt ut en leverantör är det dags att starta en förhandling och upprätta 

ett avtal. Vi fann att samtliga apotekskedjor som vi analyserat strävar efter att skapa 

långsiktiga relationer med sina leverantörer och detta anser vi oftast gynnar både 

leverantören och köparen. Leverantören garanteras försäljningskvantitet, medan 

köparen får en bättre förhandlingsposition och därmed ett bättre inköpspris, det vill 

säga en win-win situation. Den långsiktiga relationen kräver en högre involveringsgrad 

och leder till att parterna arbetar bättre tillsammans då de vet vad som förväntas av 

dem. Tilliten i relationen leder till stabilitet som gör att parterna känner trygghet och att 

samarbetet fungerar mer effektivt, vilket innebär kostnadsbesparingar och därmed 

konkurrensfördelar för båda parter.  

När förhandlingarna är avklarade läggs en inköpsorder. De apotekskedjor vi analyserat 

arbetar på liknande sätt i denna process oavsett om det använder sig av ett centrallager 

eller inte. Inköpsordern läggs oftast automatiskt med liten mänsklig inblandning och 

sker vid en bestämd beställningspunkt. Dessa automatiserade beställningssystem bidrar 

till en tidsreducering då personalen inte behöver vara lika inblandad. Om apoteken har 

en optimal beställningspunkt gör detta att de alltid har rätt lagerkvantiteter, vilket 

reducerar lager- och kapitalkostnaderna. De reducerade kostnaderna kan senare 

investeras för att bli mer konkurrenskraftig.  
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I de företag som vi analyserat ser leveransprocessen ut på olika sätt. Apoteket AB och 

Kronans Droghandel använder sig av ett centrallager, medan DocMorris får 

leveranserna till sina butiker direkt från leverantörerna. Vi anser att kedjans storlek är 

en viktig faktor att ta i beaktning i beslutfattandet om huruvida företaget ska använda 

sig av ett centrallager eller inte. De större kedjorna som handlar med stora volymer 

gynnas mer av att använda sig av centrallager än vad de små kedjorna gör. Kostnaden 

för att ha ett centrallager får inte överstiga kostnadsbesparingen för att detta ska mynna 

ut i en konkurrensfördel.  

Det avslutande steget i processen är uppföljning och utvärdering av samarbetet. 

Företaget gör i detta steg en bedömning om vad som fungerat och vad som kan 

förbättras. Detta ligger sedan till grund för huruvida företaget vill inleda 

omförhandlingar med leverantören eller söka sig till en ny leverantör. Denna delprocess 

är viktig för företaget när det gäller att optimera kedjans leverantörsportfölj. 

Informationen om hur samarbetet med leverantören har gått till kan sedan användas till 

kedjans fördel och stärka dess förhandlingsposition vid omförhandlingstillfället. En 

förbättrad förhandlingsposition och optimerad leverantörsportfölj är också en 

konkurrensfördel.  

Modellen som vi utvecklat är en tolkning av verkligheten för hur de professionella 

kedjorna på den svenska apoteksmarknaden arbetar för att skapa sig 

konkurrensfördelar. Apoteken som studerats har olika förutsättningar och därför kan 

processen av deras effektivisering se ut på olika sätt. Eftersom att kedjorna som vi 

analyserat tillsammans utgör en majoritet av marknaden anser vi att denna modell kan 

appliceras för att bli konkurrenskraftig på den svenska apoteksmarknaden. 

  



 

59 
 

Analysera 
efterfrågan och 

marknaden

Lägre kapitalbindning 
och lagerkostnader

Leverantörsjäm-
förelse

Hitta den lämpligaste 
leverantören

Långsiktiga avtal 
och relationer

Win-win situation och 
bättre inköpspriser

Inköpsordern 
läggs i rätt tid, 

apoteksanpassat 
lager

Lägre kapitalbindning 
och lagerkostnader

Med eller utan 
centrallager

Optimering av varuflöde

Utvärdera 
samarbete

Bättre förhandlings-
position samt bättre 

leverantörer

Figur 6.1 

Källa: Egen 

6.1 Slutmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konkurrensfördel

Konkurrensfördel

Konkurrensfördel

Konkurrensfördel

Konkurrensfördel

Konkurrensfördel

Inköpsbehov 

Upphandling

Förhandling

Inköpsorder

Leverans

Uppföljning och 
utvärdering

Inköpsprocess Arbetssätt Effekt av arbetssätt  



 

60 
 

7. Förslag till vidare forskning 

I detta kapitel ämnar vi baserat på vår insamlade information och analys ge våra 

rekommendationer och förslag till vidare forskning inom ämnet. 

Vår avsikt har varit att analysera hur de professionella kedjorna på den svenska 

apoteksmarknaden arbetar med inköp för att skapa konkurrensfördelar. Vi har studerat 

en relativt ung marknad då monopolet avskaffades år 2009, vilket innebär att det finns 

utrymme för vidare forskning när företagen fått ännu mer tid att etablera sig eftersom 

detta kan komma att förändra marknaden och företagens arbetssätt.  

Vi har utgått från företagets perspektiv och hur de kan skapa konkurrensfördelar genom 

sitt arbete med inköp. Det naturliga steget vore att diskutera våra resonemang vidare 

och bygga på modellen för att analysera vilka konkurrensfördelar som kedjorna främst 

bör satsa på. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att väja ut en apotekskedja för 

att analysera denna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. En annan inriktning 

skulle kunna vara att analysera apoteksmarknaden utifrån konsumenternas perspektiv.  
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Bilaga 2  

Intervjumall  

Kort personbeskrivning 

- Vad är dina arbetsuppgifter?  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Hur länge har du jobbat inom företaget? 

- Har du själv några tidigare erfarenheter inom apoteksbranschen? 

Logistikfunktionen 

- Hur ser logistikfunktionen på företaget ut 

- Hur många arbetar på logistikavdelningen? 

- Hur är arbetsuppgifterna fördelade inom avdelningen? 

Inköpsfunktionen 

- Hur många arbetar på inköpsavdelningen? 

- Hur är arbetsuppgifterna fördelade inom avdelningen? (t.ex. uppdelning av receptfri, 

receptbelagd och hygienartiklar) 

- Hur går inköpen till? 

 Hur många leverantörer köper ni in varor ifrån?  

 Gör ni inköp direkt från producenter eller/och grossister? 

 Vilka är era leverantörer? 

 Köper ni in varor från utlandet?  

 Hur ser den internationella transporten ut? 

Inköpsprocessen 

- Hur ser inköpsprocessen på ert företag ut? 

- Finns det någon skillnad på köp mellan olika varugrupper? (ex. receptfritt, receptbelagt och 

hygien?) 

 Om ja, vad är skillnaden? 

 Några juridiska skillnader? Hur? 

 Några skillnader i inköpsprocessen? Hur? 

- Vad/vem avgör vilken produkt som ska köpas in? (ex. pris, efterfrågan, nyheter) 

 Kan butikerna själva bestämma sitt sortiment eller tas alla dessa beslut på central 

nivå? 

- Har ni någon form av centrallager eller går varorna direkt ut till butik?  

 Om ja, var är centrallagret beläget? 

- Beställer butikerna varor själva eller finns det något lagerstatussystem? 

 Har ni något internt kommunikationssystem mellan inköps- och 

logistikavdelningen? 

- Förhandlas det något om inköpspris med leverantör? 

 Om ja, hur går förhandlingarna till? (telefon el. personligt möte) 
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- Hur skrivs kontrakten med leverantörer? (långsiktigt el. kortsiktigt) 

 

Hur ser distributionsprocessen ut? 

- Har ni något centrallager eller går varorna direkt ut till butik? 

 Om ja, var är centrallagret beläget? 

- Finns det några skillnader på logistik mellan olika varugrupper? 

 Finns det några juridiska skillnader på hanteringen av olika typer av varor? 

- Köper ni in varor från utlandet? 

 Om ja, hur ser den internationella transporten ut? 

 Finns det några juridiska aspekter som påverkar transporten? 

Konkurrensfördelar 

- Får ni ett bättre pris vid köp av stora volymer? 

 Om ja, beror detta på mängdrabatt eller förhandlig? 

- Anser ni att ni har några stordriftsfördelar? 

 Om ja, på vilket sätt? 

- Anser du att ni har några övriga konkurrensfördelar inom inköp? 

- Anser du att er storlek ger er några kostnadsfördelar gällande logistik? 

 Om ja, på vilket sätt? 

- Anser du att ni har några övriga konkurrensfördelar inom logistik? 

Relationer 

- Har ni någon utformad strategi gällande relationer med era leverantörer? 

 Tänker ni lång- eller kortsiktigt? 

 Hur viktiga anser Ni att relationerna med leverantörerna är? 

 Hur ofta utvärderar ni era leverantörer och letar bättre alternativ? 

Kostnader 

- Vilka kostnader anser du är de största efter den direkta inköpskostnaden gällande inköp?  

- Hur arbetar ni på inköpsavdelningen för att minimera de inköpsrelaterade kostnaderna? (ex. 

tids-, order- & personalkostnader)  

- Vilka är era största logistikkostnader? (ex. transport, system och distribution) 

- Hur arbetar ni på logistikavdelningen för att minimera de logistikrelaterade kostnaderna?  
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