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Denna magisteruppsats har utarbetats under våren år 2005 i samarbete med Sanofi-Aventis.  
 
Vi skulle vilja tacka några speciella personer som ställt upp för oss på många olika sätt för att 
hjälpa och vägleda oss med genomförandet av denna uppsats. Först och främst Sofia Andersson, 
inköpschef på Sanofi-Aventis, som varit vår kontaktperson genom hela uppsatsskrivandet. Hon 
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kontakt med för den information de bistått med. Vår handledare Erik Borg vill vi givetvis också 
tacka för alla åsikter och vägledning.   
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Mattias Wickberg och Robert Söderström 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har till syfte att beskriva och analysera läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis 
inköpsfunktions interna strategiska betydelse. Efter eget intresse och ett behov från Sanofi-
Aventis sida med en utomstående betraktare genomförde vi denna studie.  
 
Studien har genomförts genom intervjuer, genomgång av litteratur och analys av tidigare 
forskning samt ett frågeformulär.  
 
Inköpsfunktionen har idag en alltför låg intern strategisk betydelse inom Sanofi-Aventis. Detta 
beror på en rad olika faktorer inom olika områden, såsom; relationerna till leverantörerna, de 
inköpta tjänsternas karaktär, inköpsprocessen samt inköpsfunktionens struktur. För att stärka 
denna funktionens betydelse krävs ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder innefattar bland annat en 
klassificering av leverantörsbasen, en större involvering från ledningen samt en implementering 
av en intern benchmarking.  
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Begreppsdefinitioner 
 
B2B – Business-to-business, det vill säga handel mellan företag1. 
 
Benchmarking – “Continuous measurement of a process, product, or service compared to those of 
the toughest competitor, to those considered industry leaders, or to similar activities in the 
organization in order to find and implement ways to improve it.”2 
 
Kravställare – Denna beteckning kommer att användas genomgående i uppsatsen och syftar till 
den person inom företaget Sanofi-Aventis som specificerar tjänstekraven från respektive 
avdelning till inköpsfunktionen. 
 
Service/tjänst – Dessa kommer att användas synonymt genomgående i uppsatsen. 
 
Strategi – “A strategy is a long term plan of action designed to achieve a particular goal. Strategy 
applies to many disparate fields.”3 
 
Strategiskt inköp – ”Strategic purchasing can be defined as the process of planning, evaluating, 
implementing and controlling highly important and routine sourcing decisions.”4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Söderström och Wickberg, 2005 
2 www.jcaho.org  
3 en.wikipedia.org/wiki/Strategy  
4 Carr och Pearson 2002, sida 1033 
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1. Inledning 
 
I detta inledande avsnitt ger vi läsaren en klar bild om vad uppsatsen kommer att handla om. 
Bakgrunden för ämnesval, problemformulering samt syfte beskrivs.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I många företag svarar kostnaderna för köpta varor och tjänster för mer än hälften av de totala 
kostnaderna. Tillverkande företag har historiskt sett alltid haft en väl utvecklad inköpsfunktion, 
ofta på grund av deras stora inköpskostnader/volymer, där varje sparad inköpskrona innebär en 
direkt ökning av vinstmarginalen, allt annat lika. En följd av detta är att inköpsfunktionens 
betydelse har ökat. En annan följd är att företagets leverantörer blivit allt viktigare5. Även företag 
som inte direkt inhandlar material för produktion har börjat uppmärksamma det viktiga arbete 
som en inköpsfunktion uträttar, inte bara operationellt.   
 
Sedan mitten av 1980-talet har forskning kring inköpsfunktionens betydelse ökat dramatiskt. 
Tidigare fungerade inköpsfunktionen främst som ett sätt för företag att effektivt och till lägsta 
möjliga kostnad inhandla material och tjänster. Idag fungerar funktionen även som ett sätt att 
skapa konkurrensfördelar genom att strategiskt inhandla material och tjänster som kan bidra till 
att tillfredställa kunders behov.   
 
Strategiskt inköp har blivit allt viktigare för inköpsfunktionen. Syftet med detta är;  

 
“The purpose is to direct all activities of the purchasing function toward opportunities consistent 
with the firms capabilities in order to achieve its long term goals. Thus, a strategic purchasing 

function can be used to increase the firms ability to be competitive.”6 
 
Inköpsfunktionens betydelse har med andra ord generellt sett ökat, men trots detta ser många 
företag inköpsfunktionen som ett operationellt måste istället för en strategisk möjlighet7. Det 
största problemet kring detta är att många företag inte uppmärksammar att inköpsfunktionen inte 
får den strategiska vikt som det i många fall krävs för att den skall kunna användas för att stärka 
företagets konkurrenskraft. Det handlar med andra ord oftast inte om företagsledningens 
bortprioritering av inköpsfunktionen vid viktiga beslut, utan om en omedvetenhet från ledningen 
om att inköpsfunktionen faktiskt inte är delaktig i de viktiga och nödvändiga besluten. 
 
Det finns många olika faktorer som påverkar den strategiska betydelsen av en inköpsfunktion. 
Hur tjänsteinköp påverkar denna är idag ett relativt outforskat område, vilket föranleder att detta 
kommer att vara en bland många andra påverkansfaktorer som kommer att behandlas genom vårt 
val av fallföretag.   
 
Det fallföretag som kommer att studeras är läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis. Företaget köper 
nästintill uteslutande in tjänster. Inköpsfunktionen på företaget är relativt nyinrättad och är i 
                                                
5 Gadde och Håkansson 1998, sida 9 
6 Carr och Pearson 2002, sida 1033 
7 Ramsay 2001 
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behov av en utomstående betraktare. Detta i kombination med den ovan nämnda problematiken 
kommer att vara utgångspunkten för fortsättningen av detta arbete. 
 
 
1.2 Motiv för val av ämne 
 
Vårt val av ämne grundar sig på att vi är logistikstuderande och finner ett stort utbyte av detta 
ämnesval. Vi intresserar oss för inköpsfunktionens betydelsefulla roll i ett företag och hur de 
aktiviteter som utförs går till i praktiken. Framför allt vill vi få mer kunskap om hur en 
inköpsfunktion placeras in i en organisatorisk kontext. Detta i samband med Sanofi-Aventis 
behov av en utomstående betraktare gjorde valet än mer självklart. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Inköp av tjänster skiljer sig på så sätt att de måste produceras samtidigt som de konsumeras. Dess 
säregna egenskaper medför antagligen en rad olika konsekvenser och utmaningar för 
inköpsfunktionen. I och med inköpsfunktionens generella ökade betydelse bör även dess 
strategiska betydelse ha fått en mer framträdande roll inom företaget, men detta ska inte tas som 
en självklarhet.  
 
(1) Hur är Sanofi-Aventis inköpsfunktion strukturellt uppbyggd? (2) Hur genomför de sina inköp 
av tjänster? (3) Av vilka faktorer påverkas inköpsfunktionens interna strategiska betydelse och på 
vilket sätt påverkas den av dessa?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka inköpsfunktionens interna strategiska betydelse, 
och utarbeta riktlinjer för hur denna betydelse kan förstärkas. Två viktiga delsyften, för att 
komma fram till huvudsyftet, blir då att studera hur Sanofi-Aventis gör sina inköp, samt att 
analysera inköpsfunktionens strukturella uppbyggnad.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer att avgränsa oss till det nyfusionerade företaget Sanofi-Aventis inköpsfunktion. Den 
geografiska avgränsningen görs till Stockholmsområdet. Detta innebär att aktiviteter som utförs 
av företaget på andra orter kommer att uteslutas. Inköp av tjänster är den enda inköpstypen som 
kommer att beröras.  
 
Uppsatsen kommer att skrivas ur Sanofi-Aventis perspektiv, det vill säga ur det köpande 
företagets synvinkel. Detta sker med vissa inslag av ett fåtal leverantörers synpunkter.  
 
Med Sanofi-Aventis menas i uppsatsen Sanofi-Aventis Sverige.  
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi motiverar samt kritiserar 
även de valda metoderna.  
 
 
2.1 Val av strategi 
 
Den undersökningsstrategi vi har använt oss utav är en fallstudie med inslag av bredare studier, 
såsom våra frågeformulär. Detta innebär att vi har inriktat oss på några få undersökningsobjekt i 
syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser och processer som uppträder hos dessa 
specifika undersökningsobjekt.   
 
En fallstudie tenderar oftast att vara holistisk, det vill säga att den har en möjlighet att kunna 
upptäcka hur de många olika delarna hos undersökningsobjekten påverkar varandra och att även 
kunna se till helheten. Detta innebär att vi undviker att ägna oss åt enskilda faktorer8.  
 
Dessa strategier innebär i det stora hela att vårt metodval främst kan klassificeras inom den 
kvalitativa metodgruppen.   
 
 
2.2 Primär datainsamlingsmetod 
 
Som primär datainsamlingsmetod använde vi oss utav en djupintervju med Sanofi-Aventis 
inköpschef på finansenheten. Intervjun ägde rum i företagets lokaler i Alby Strand, i ett avskilt 
konferensrum.  
 
Intervjun började ostrukturerat med allmänna frågor om inköpsfunktionen. Detta förfarandesätt 
användes för att respondenten skulle känna sig komfortabel i intervjuns inledande skede. Det gav 
oss även bakgrundsinformation inför kommande frågor, som därmed kunde anpassas. 
 
Därefter fortskred intervjun med något mer specifika frågor som närmast kan beskrivas som 
semistrukturerade. Dessa frågor var konstruerade enligt trattprincipen, där frågorna efterhand mer 
och mer inriktades på vår specifika frågeställning. De ämnesområden som utgjorde denna princip 
kan skådas i bilaga 1.  
 
Intervjun avslutades med mer generella frågor av samma syfte som de inledande frågorna hade, 
nämligen att få respondenten att känna sig komfortabel. Detta därför att det oftast är känslan 
respondenten har i slutet av intervjun som kommer att prägla hans eller hennes inställning till 
intervjun.   
 
Standardiseringen var under intervjun låg, och vi anpassade ständigt frågorna efter tidigare svar. 
På detta sätt blev intervjun flexiblare, även om det kan ha inneburit att vissa frågor framställdes 
något vagt, eftersom de omformulerades under intervjuns gång. 

                                                
8 Denscombe 2000, sida 42 
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För att dokumentera intervjun använde vi oss utav en bandinspelning. Genom detta försäkrade vi 
oss om att få med all relevant information. Bandinspelningar vid intervjuer har fördelar, då man 
som intervjuare i efterhand har tillgång till respondentens exakta uttalanden, vilket är bra om man 
exempelvis vill ha med citat i uppsatsen. Spelar man inte in intervjuerna är det enda som återstår 
efter dessa ens egna anteckningar och vad man har i minnet, vilket innebär att reliabiliteten i 
materialet sjunker.   
 
Som ett komplement till vår huvudintervju genomförde vi en e-mailintervju med finanschefen för 
Sanofi-Aventis, (se bilaga 2) Mike McClellan. Dessa frågor var relativt ostrukturerade och dess 
huvudsyfte var att öka validiteten samt reliabiliteten i vår uppsats.       
 
 
2.2.1 Frågeformulär 
 
För att komplettera vår intervju med Sanofi-Aventis skickade vi ut frågeformulär (se bilaga 3) till 
de tre största och viktigaste tjänsteleverantörerna9 till Sanofi-Aventis. Dessa frågeformulär 
skickades ut via e-mail. Frågeformulären utgör en andra fas av arbetet för att kontrollera tidigare 
insamlade fakta samt nå nya upptäckter. Frågorna i dessa formulär var högt standardiserade men 
med en låg grad av strukturering. Formulären innehöll mestadels öppna frågor (med undantag för 
tre slutna frågor) vilka alla hade en bestämd ordningsföljd.  
 
Användandet utav frågeformulären medför att vi undgick riskerna som intervjuareffekten kan 
medföra (se nedan). Däremot kan det uppstå problem om frågorna är oklara för respondenterna 
då vi inte är närvarnade för att kunna förklara dessa oklarheter. Denna risk garderade vi oss emot 
genom att noggrant testa frågeformulären på ett urval försökspersoner innan de skickades ut. 
Försökspersonerna bestod av dels två kurskamrater till oss och dels fyra anhöriga med akademisk 
utbildning.  
 
 
2.2.2 Intervjuareffekt 
 
Den kvalitativa inriktning vi har valt innebär en subjektiv kommunikationsrelation mellan 
intervjuare och respondent10. Detta resulterar oundvikligen i en påverkan i form av 
intervjuareffekt. Med intervjuareeffekten menas att respondenterna svarar olika på de ställda 
frågorna utifrån hur de uppfattar intervjuaren11.  För att minimera denna har vi försökt få 
respondenten att känna sig bekväm (se ovan) samt att själva inte uttalat oss under intervjun, och 
inte utryckt egna åsikter om ämnet.  
 
För att minska den intervjuareffekt som kan ske vid bandinspelningar (utelämnande av uppgifter, 
mindre uttryck av egna åsikter och så vidare) har vi under vissa delar av intervjun stängt av 
bandspelaren. Detta skedde dels mitt under intervjun samt i intervjuns slutskede. Detta har skapat 
en möjlighet för respondenten att tala fritt utan bandupptagning.    

                                                
9 Valet baseras på Sanofi-Aventis:s åsikt om leverantörerna. Denna åsikt bygger på inköpens omsättning. 
10 Andersen, 1994, sida 72 
11 Ibid, sida 138  
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2.3 Sekundär datainsamlingsmetod 
 
Innan vår frågeformulering definierades gjorde vi en uttömmande sökning på information inom 
ämnet. Informationen samlades in från en mängd olika källor. De två främsta källorna var 
litteratur och forskningsrapporter (journals och tidsskrifter) från forskningsfronten. Exempel på 
en tidskrift vi använt oss utav är European Journal of Purchasing & Supply Management. Vi har 
även tagit del av information från tidigare uppsatser, Internet samt utdelat material från Sanofi-
Aventis. Det sistnämnda materialet innefattar bland annat organisationsschema samt skriftlig 
information om inköpsprocessen.  
 
 
2.4 Dataanalys 
 
Efter att samlat in all den information som vi ansåg vara relevant inleddes analysarbetet av det. 
Värt att nämna är att vi, omedvetet eller ej, gjorde en första analys helt spontant utan att skriva 
ned det. Därefter inleddes vår sammanställning av intervjuerna, där all information ordagrant 
återgavs i skriftlig form. Detta förfarande använde vi oss även utav för de frågeformulär vi sänt 
ut. Dessa frågeformulär användes för att utveckla det material vi tidigare insamlat från 
intervjuerna.       
 
Efter sammanställningen valde vi ut det material som vi ansåg var relevant/användbart för vår 
frågeställning och påbörjade sedan vår analys. Denna analys låg sedan till grund för uppsatsens 
slutsats som ämnar till att svara på frågeställningen.         
 
I vår dataanalys har vi försökt att kombinera de primära och de sekundära datakällorna. 
Sekundärdata har vi främst använt som förtydligande och kontrollmekanism av primärdata. 
Primärdata har dock varit vår viktigaste del, mycket på grund av att den är anpassad efter vår 
undersökning och är omöjlig att återfinna i sekundär form.   
 
 
2.5 Operationalisering 
 
För att operationalisera de teorier och tidigare forskning som vi använt oss utav skapade vi en 
teoretisk modell. Denna modell var utarbetad på så sätt att en genomgående studie av våra teorier 
och tidigare forskning genomfördes. De teorierna vi valde ut placerades in i olika områden efter 
en analys av vilka aspekter av inköpsfunktionens strategiska betydelse som vi ansåg var viktigast. 
 
För att koppla de teorier vi läst innan huvudintervjun till empirin valde vi att utforma vissa frågor 
helt efter teorierna. Detta testar i sig teoriernas operationaliserbarhet eftersom respondenten 
delvis avslöjar teorins praktiska användbarhet i sitt bemötande av frågan. Detta test var högst 
väsentligt för oss för de framtida avgränsningarna. 
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2.6 Metodkritik  
 
Det största problemet med de intervjuer vi genomförde var risken att de inte blev helt objektiva. 
De intervjuade på företagen skulle kunna ha en tendens att se på situationen på ett alltför positivt 
sätt och förbise några av de problem och brister som mer eller mindre alltid föreligger. De 
intervjuade vill också oftast framstå som kunniga, därför finns det en risk att de ger information 
som de egentligen inte besitter. I vårt fall innebär det även en problematik i och med att 
respondenten i huvudintervjun var relativt ny inom företaget i fråga.  
 
Risken med vår inspelade intervju var att respondenten kunde tänkas utelämna viktig information 
på grund av den speciella situationen som det innebär att vara inspelad. Ytterligare nackdelar med 
vår intervju var att den kan uppfattas som; tidskrävande, dataanalyskrävande, skapa en 
intervjuareffekt samt att vara resurskrävande12.  
 
De skriftliga källor vi använt kan medföra negativa aspekter, då främst med tanke på källans 
trovärdighet, det faktum att de är sociala konstruktioner samt att de är sekundära data13. 
Nackdelen med sekundära data innebär att data som analyseras har producerats i annat syfte från 
första början, och sociala konstruktioner innebär att författarens ”jag” påverkar resultatet.  
 
Även de frågeformulär som vi använt oss utav kan medföra en del olika nackdelar. 
Respondenterna kan snedvrida resultaten samtidigt som undersökningssättet inte ger oss några 
större möjligheter att kontrollera sanningshalten i svaren14. Det ligger även en viss osäkerhet i att 
vi faktiskt aldrig kan vara helt säkra på vem det egentligen är som svarat på frågorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Denscombe 2000, sida 162 
13 Ibid, sida 201 
14 Ibid, sida 127 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som är relevanta för uppsatsen. Vid studerandet av 
inköpsfunktionen är det viktigt att beakta de teorier som vi tar upp. Innan vi går in på djupet och 
studerar inköpsfunktionens betydelse är det också viktigt att se till helheten. Därav har vi valt 
mer generella teorier inledningsvis i teoriavsnittet för att sedan smalna av det i mer för ämnet 
relevanta teorier.   
 
 
3.1 Organisering av inköpsfunktionen15 
 
När det gäller organisationsutformning rör en klassisk fråga valet mellan centralisering och 
decentralisering. Argumentet för en centraliserad inköpsverksamhet är att man genom att 
koncentrera inköp kan öka effektiviteten i resursutnyttjandet. Större inköpsvolymer kan i detta 
sammanhang skapa en starkare förhandlingsposition samt ge en möjlighet att använda 
specialiserade inköpare. 
 
Grundtanken med den decentraliserade inköpsorganisationen är att inköp inte är en så integrerad 
del av en viss produktionsenhets totala verksamhet att den bör utföras på central nivå. 
Konsekvensen av detta blir dock minskade stordriftsfördelar genom att olika företagsenheter i 
ökad utsträckning kommer använda olika leverantörer. Inköparna riskerar därmed att bli mindre 
specialiserade och således, i den meningen, mindre professionella.  
 
Företagets teknologi, det vill säga den typ av tillverkning som sker, och karaktären av det som 
köps in får konsekvenser för vad som är en lämplig organisationsutformning. Två andra faktorer 
som också har betydelse är strukturen i det nätverk där det köpande företaget är en av aktörerna, 
samt de olika värderingar som återfinns i det köpande företaget.  
 

”Valet mellan centralisering och decentralisering kommer därför alltid att vara en 
kompromiss.”16 

 
Den utveckling som kunde skådas fram till slutet av 1990-talet var en ökad decentralisering av 
inköpsbesluten vilket även går ihop med de förändrade relationerna till leverantörerna. Den 
bredare kontaktyta som de nära förbindelserna bygger på är enklare att hantera och mer naturlig 
för en decentraliserad organisation. Detta medför dock även nackdelar. Köparen förlorar den 
kontinuerliga och djupa avkänningen av detaljerade villkor rörande leverantörsmarknaden vilket 
ett centralt inköp tidigare ofta hade.  
 
 
3.2 Leverantörsrelationer 
 
Leverantörerna är en av de viktigaste byggstenarna för ett köpande företag. De är av stor 
betydelse för dess framgång. Val av leverantörer och utformning av policy för hur företaget ska 

                                                
15 Gadde och Håkansson 1998, sida 183 ff 
16 Ibid, sida 184 



 14

agera i förhållande till sina leverantörer spelar därför en avgörande roll för den egna 
effektiviteten och konkurrensförmågan.  
 
 
3.2.1 Relationsnivåer 
 
Relationerna mellan ett företag och dess leverantörer kan sägas ligga på en skala från en 
ytterlighet karakteriserad av maktutövande och direktiv till en annan ytterlighet karakteriserad av 
ett totalt partnerskap och ömsesidig solidaritet17. Mellan dessa ytterligheter finns det emellertid 
olika relationsnivåer. Tre sådana nivåer kan identifieras mellan ett företag och dess leverantörer.  
 

 
 Figur 1: Tre olika relationsnivåer  
 Källa: Mattsson, 2002 
   
Leverantörer längst ned i pyramiden benämns konventionella leverantörer. Relationen mellan 
parterna karakteriseras här av att leveranser sker mot enstaka order, att pris är ett avgörande val 
och att företaget har en egen kvalitetskontroll med mera.  
 
Leverantörerna på nivån över den föregående benämns associerade leverantörer. Relationerna 
med dessa leverantörer karakteriseras av att vara långsiktiga och att de periodiskt ses över. 
Kvalitetskontroller kan uteslutas av företaget då leverantörerna garanterar kvaliteten i det 
levererade. Leverantörernas prisbild är endast en av flera bedömningsvariabler vid leverantörsval.  
 
På den högsta relationsnivån finns partnerskapsleverantörer. Utöver det som karakteriserar 
relationen för associerade leverantörer inkluderar denna relation även gemensam 
produktutveckling och ett frekvent informationsutbyte om produktionsprocesser, produkter, 
tjänster och kvalitetsfrågor. Det innebär ofta gemensamma investeringar i exempelvis ny 
teknologi. Partnerskapsleverantörer är även djupt integrerade i företagets logistikprocesser. Avtal 
och liknande typer av överenskommelser är ofta inte tidsbegränsade. Vilken av dessa 
ovanstående relationsnivåer som passar ett företag är situations- och branschberoende.  
 
 
 
 
 

                                                
17 Mattsson 2002, sida 127 



 15

2.2 Tillit och engagemang  
 
Tillit och engagemang spelar in på en relation på många olika sätt. En viktig fråga är vad som 
avgör om en relation är framgångsrik. Svaret på denna fråga är svårdefinierad men både tillit till, 
och engagemang i, relationen är viktiga hörnstenar. Först och främst är tillit självklart en viktig 
faktor som kan stärka engagemanget i relationen. Andra positiva faktorer till detta engagemang 
är; relationsfördelar, uteslutande av kostnader samt gemensamma värderingar. Medan samtycke 
och samarbete är fördelar som kan uppstå efter att engagemanget redan etablerats. Som en 
negativ följd uppstår risken för hur benägna parterna är att lämna relationen.  
 

”Commitment to a partnership is key because of the enduring desire to maintain a valued 
relationship”.18 

 
Gemensamma värderingar är något som i sin tur även bidrar positivt till tilliten. Detta står även 
kommunikationen för. Det som kan påverka tilliten negativt är så kallad ”opportunistic 
behaviour”. Detta innebär att en eller båda parter i relationen försöker utnyttja möjligheter som 
ges i vissa situationer för egen vinning, och inte för relationens bästa. En svag tillit kan sedermera 
leda till osäkerhet, medan en stark tillit kan framkalla samarbete och konstruktiva konflikter.   
 
 
3.3 Karaktärsdrag hos en service 
 
En service kan specificeras av nedanstående egenskaper19.  
 
■ Ogripbarhet: En service kan inte röras och inte testas. Köparna av en service kan inte hävda att 
de äger den, eller något gripbart, i den traditionella meningen.  
 
■ Förgänglighet: En service kan inte bli lagrad för framtida användning.  
 
■ Olikartade: Olika service är sällan desamma på grund av att de involverar interaktioner mellan 
människor. Vidare råder det även en hög involvering av kunderna i produktionen av servicen.  
 
■ Oskiljaktighet: Tiden för produktion av en service är väldigt nära eller samtidig med tiden för 
konsumtion.  
 

“The degree of tangibility describes the extent to which the service has 
physically measurable output properties. At one extreme one might find a 
janitorial or laundry service. Such services are highly tangible with well 

defined and measurable output. At the other extreme one finds public 
relations or advertising services. For these services the output is significantly 

less measurable and more difficult to define. While differentiating services 
on the basis of tangibility does indicate the potential level of difficulty faced 

by the purchaser, it fails to provide the purchaser with significant 
information to assist in the service purchase decision”.20 

                                                
18 Fill 2002, sida 364 
19 Hollensen 2004, sida 451 
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Själva huvudservicen har ofta en rad olika sorter av kringservice/kompletterande service. Dessa 
sorter av service kan bli kategoriserade i åtta grupper. Dessa grupper lyder som följer; 
Information, konsultation och rådgivning, ordermottagning, gästfrihet (omhändertagande av 
kunden), förvar (omhändertagande av kundens egendomar), undantag, fakturor samt 
betalningsförfarande.  
 
Självfallet är inte varje huvudservice omringad av samtliga dessa åtta kringtjänster. Det är ett 
flertal aspekter som påverkar vilka av dessa kringtjänster som kan, eller behövs, erbjudas.  
 
 
3.4 Service i en B2B marknad 
 
Till att börja med skiljer sig själva B2B marknaden från konsumentmarknaden på många olika 
sätt21.  
 
■ Färre och större köpare, ofta geografiskt koncentrerade 
■ En härledd, fluktuerande och relativt oelastisk efterfråga 
■ Många deltagare i köpprocessen    
■ Professionella inköpare 
■ En närmare relation 
■ Frånvaron av mellanhänder 
■ Teknologiska länkar 
 
I en B2B marknad har säljaren och köparen ofta starka band till varandra vilket gör dem ovilliga 
att bryta relationen. Att bryta en relation kvarstår dock som ett alternativ, men förlusten i 
investeringar i starka band och engagemang tenderar att skapa ”exit barriers” på grund av att 
kostnaderna för att byta leverantör är höga. Vidare kan det även vara svårt att finna nya 
leverantörer.  
 
 
3.5 Varumärken 
 
Branding kan ses som premien som en kund/konsument betalar för en produkt som har ett starkt 
varumärke jämfört med en identisk produkt utan varumärke22. Ett varumärke kan sägas bestå av 
följande fem olika delar23: 
 
1. Varumärkeslojalitet  
2. Varumärkeskännedom 
3. Upplevd kvalitet (kunden bestämmer kvaliteten, inte företaget) 
4. Varumärkesassociationer (värderingar och personlighet associerat med varumärket) 
5. Andra varumärkestillgångar (patent, relationstillgångar och så vidare) 

                                                                                                                                                        
20 Frances 1994, sida 34 
21 Hollensen 2004, sida 454 
22 Ibid, sida 468 
23 Ibid 
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Branding är utefter denna definition därmed starkt förknippad med känslomässiga aspekter. En 
helt rationell människa skulle till exempel aldrig värdera en produkt högre på grund av att ett 
varumärke är associerat med en känd människa.  
 
Branding kan även användas för att skapa starka relationer med en leverantör/kund inom B2B 
sektorn. Inom denna sektor är ofta varumärket starkare bundet till företaget själv, till skillnad från 
konsumentmarknaden där varumärket ofta är bundet till tillverkaren eller företagets namn24.  
 
Vanliga branding strategier inom B2B sektorn är att förse varor som kommer från företaget med 
dess logo/färg. Sponsring av industrirelaterade evenemang är en annan varumärkes stärkande 
strategi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Fill 2002, sida 354 
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3.6 Kommunikation i inköpsprocessen 
 
Det strategiska värdet av marknadskanaler, partnerskap samt allianser och affärsnätverk har blivit 
allt mer betydelsefullt i dagens snabbföränderliga och konkurrensfyllda marknader.  
 

”As channel networks have developed, so has their complexity, which impacts upon the 
marketing communications strategies and tools used to help reach these customers, partners and 

fellow intermediaries”.25 
 
Kommunikationen mellan olika parter i nätverken är väldigt viktig och högst relevant för 
nätverkets styrka och utbredning. Kommunikationen i en B2B relation kan beskrivas enligt 
modellen nedan. 
 

 
Figur 2: Kommunikationsvägar   
Källa: Fill, 2002 
 
Effektiv kommunikation är nyckeln till att tillfredställa kunders förväntningar och är en av de 
viktigaste länkarna mellan företaget och dess omgivning. För att skapa och bevara en effektiv 
kommunikation krävs det förståelse för hur en kommunikationsprocess är uppbyggd och hur den 
fungerar. Detta förlopp beskrivs i modellen i tre steg; förprocess, process samt konsekvenser. 
Engagemanget i ett köpbeslut beror på varje enskild individs personliga relevans för själva 
beslutet samt situationella påverkningar. Vidare finns det fyra särskilt viktiga faktorer som kan 
påverka en individs engagemang. Dessa faktorer är; personlig uppfattning, situationella aspekter, 
möjlighet till processbarhet samt förmåga att fortgå i processen.  

                                                
25 Fill 2002, sida 362 
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De som är involverade i köpbeslutet kommer att förmedla sin information via den centrala vägen 
(the central route).  De kommer även att vara mer uppmärksamma till genomarbetade 
meddelanden och söka efter rationell och logisk information för att stärka sina beslut.  
Kärnan i modellen är dess betoning på vikten av ickerationella aspekter såsom emotionella 
faktorer och känslor som kan uppstå vid exempelvis marknadsföring inom B2B. Även denna del 
återspeglas i den undre horisontella linjen. I denna del är det tidigare berörda branding ett väldigt 
viktigt fragment.   
 
 
3.7 Byte av serviceleverantör  
 
Enligt nedanstående modell grundar sig valet av att ha kvar en befintlig leverantör, eller att byta 
till en annan, på nedanstående process26.  
 

 
Figur 3: Process för serviceleverantörsbyte    
Källa: Ngobo, 2002 

 
De olika delarna med de tillhörande faktorerna i modellen talar för sig själv. Den faktor som kan 
behöva en förklaring är ”cross-buying” vilket har följande innebörd:  
 
”Cross-buying refers to the customer’s practice of buying additional products and services from 

the existing service provider in addition to the ones s/he currently has”.27 
 

                                                
26 Ngobo 2002, sida 1131 
27 Ngobo 2002, sida 1129 
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Artikelförfattaren nämner i sin slutsats att kundens erfarenheter gentemot leverantören, det vill 
säga tillhandahållaren av tjänsten, har en svag eller marginell effekt på cross-buying. Samtidigt 
kan varje del påverka kunden och således leda till ett byte av leverantör. 
 
Denna slutsats kan tyckas vara lite tvetydig då artikelförfattaren nästintill garderar sig. Självfallet 
påverkar olika faktorer som rör lojaliteten om en kund väljer att byta leverantör, men frågan 
återstår fortfarande till hur stor grad detta påverkar.  
 
 
3.8 Intern och extern benchmarking28 
 
Benchmarking är idag ett välkänt begrepp. Man skiljer mellan extern benchmarking (då 
jämförelser sker mot utomorganisatoriska enheter) och intern benchmarking (då förbättringar 
sökes inom organisationen). Företag använder sig idag av benchmarking på grund av en rad olika 
anledningar:  
 
■ Det skapar incitament för kontinuerlig förbättring 
■ Det kan hjälpa till att motivera de anställda 
■ Det skapar möjligheter för de anställda att utveckla sina kunskaper samt skapar möjligheter till 
avancemang 
■ Det skapar mätinstrument för förbättring 
■ Det skapar ett strukturerat arbetssätt för att sammanlänka delmål med organisationens 
övergripande mål 
 
Det är dock viktigt att påpeka att inte alla organisationer är direkt lämpade för benchmarking. 
Organisationskulturen bör innehålla vissa delar för att tillgodogöra sig benchmarking på bästa 
möjliga sätt. Ledningen måste exempelvis vara involverad genom att förmedla vikten av denna 
process samt ge tillgång till information för alla aktuella enheter. En öppenhet inom 
organisationen är också att föredra, då det underlättar informationsöverförandet mellan 
avdelningar samt förhindrar rivalitet mellan avdelningar vilket är förödande vid benchmarking. 
Det är även mycket viktigt att arbetssättet integreras i hela organisationen så att alla berörda 
parter är överens om dess syfte och framförallt om dess för företagets effektivitetsbidragande roll.  
 
När denna kultur infinner sig i en organisation är det mycket viktigt att arbeta med en 
strukturerad benchmarkingprocess. En sådan kan se ut enligt följande: 
 

                                                
28 Tutcher 1994 
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Figur 4: Checklista för benchmarking  
Källa: Tutcher, 1994 
 
Värt att uppmärksamma i denna modell är den jämförande delen under analysskedet. Denna kan 
se olika ut beroende på vilken typ av benchmarking det rör sig om. Vid intern benchmarking 
brukar det oftast röra sig om jämförelser med tidigare resultat, med välpresterande avdelningar 
inom företaget, eller att helt enkelt fråga personalen vad de anser vara det bästa resultatet i fråga. 
Vid extern benchmarking jämförs företaget med andra företag, helst de som anses vara bäst inom 
branschen. Detta förfarande benämns competitive benchmarking. 
 
Intern benchmarking har länge ansetts vara en sämre version av extern sådan. Författarna bakom 
ovanstående teori menar dock att fördelarna med en väl utförd intern benchmarking är mycket 
stora och ger goda möjligheter för förbättring. Det skapar även större möjligheter att göra en 
välgenomförd extern benchmarking, eftersom det alltid krävs god uppsikt över det egna företaget 
för att kunna jämföra det med ett annat.  
 
Vi finner denna teori användbar på så sätt att den uppmärksammar vikten av intern benchmarking 
samt dess relation till extern sådan. Den ger även riktlinjer för hur denna process bör gå till samt 
den företagskultur som krävs för att möjliggöra benchmarking. Problemet med de riktlinjer som 
ges anser vi dock vara dess generaliseringsgrad, vilket gör teorin svårapplicerbar på verkligheten. 
 
 
3.9 Servicekaraktärens betydelse vid inköp  
 
En tjänsts ogripbarhet och samtidiga produktion och konsumtion gör att köparen av tjänsten inte 
har någon egentlig information om tjänsten de köpt innan de använt den. Det finns dock vissa 
källor som kan ge information innan ett köp. Exempel på dessa är information från andra kunder 
och tjänstebeskrivning från tjänstetillhandahållaren. 
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Problemet är att dessa källor är mycket bristfälliga och endast ger en approximation av en tjänsts 
riktiga utfall29. Den utvärdering som sker innan köp av en service kan därför ses som bristfällig. 
En modell/obeprövad teori vid namn ”Incomplete information framework” (se figur 5), illustrerar 
fyra olika inköpssituationer som är relevanta i detta sammanhang.  
 
Teorin består av två olika variabler: svårighet att utvärdera information/erfarenhet samt graden av 
tillgänglig information. Detta mynnar ut i fyra olika inköpssituationer. Fördelen med att göra 
denna indelning är att både utvärderingssvårigheten och graden av tillgänglig information 
belyses. Detta är något som författaren till källartikeln hävdar tidigare inte uppmärksammats i 
litteraturen30.  
 
En annan fördel med denna teori är att den fokuserar på processen inköp och inte på produkten 
eller inköparen. Att inköparen utelämnas för analys är bra på så sätt att olika inköpare har olika 
nivåer av erfarenhet och kunskap, denna nivå påverkar i allra högsta grad möjligheten till 
utvärdering av tjänster. Detta är givetvis mycket svårt att mäta och att därför finna andra 
förklaringsfaktorer är att föredra. 
 
 

 
                          Figur 5: Fyra situationer vid inköp och utvärdering  
                         Källa: Bienstock, 2002 
 

                                                
29 Bienstock 2002, sida 638 
30 Ibid 
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Då utvärdering av service är mest relevant för denna uppsats, följer att ruta nummer två och ruta 
nummer fyra är mest väsentliga. Detta beror på att informationen som tidigare nämnts inte är 
tillgänglig innan köp.  
 
Bienstock har kommit fram till att de mest effektiva källorna till information under rådande 
förhållande föreligger i ruta två respektive fyra. I ruta två, då information finns efter köpet som är 
lätt att utvärdera, är det mest lämpligt att söka information genom följande källor: 
 
■  Serviceinformation tillhandahållen av försäljnings-/kundrepresentanter  
■  Rekommendationer från andra kunder 
■  Rekommendationer från kollegor inom och utanför organisationen 
■  Försäljningslitteratur och annonser 
■  Varumärkets påverkan 
■  Priset på tjänsten 
■  Statliga och branschspecifika bedömningar 
 
I det andra fallet, då informationen som finns är svår att utvärdera (ruta fyra), lämpar sig följande 
källor: 
 
■ Aktiviteter från det tjänstesäljande företagets försäljnings representanter som verkar för att 
utveckla och bibehålla tillit och hängivenhet   
■ Aktiviteter från det tjänstesäljande företagets försäljnings representanter som speglar dess 
professionalism, rykte, samt kompetens  
■ Priset på tjänsten 
■ Statliga och branschspecifika bedömningar 
 
Även om denna teori ger riktlinjer för hur man enklast finner information om en tjänst så visar 
den, speciellt de sistnämnda källorna, på hur svårt det är att hitta och tolka denna information. 
Dessa källor kan närmast liknas vid relationsmarknadsföring. Det vill säga aktiviteter som verkar 
för att utveckla och bibehålla en relation med en kund31.  För kunden innebär detta att de baserar 
sitt val på mer abstrakta grunder, såsom tillit, istället för rationella grundval såsom produktens 
egenskaper. Kundens egna kunskaper och erfarenheter kommer även att spela in på hur stark 
osäkerhet de känner och hur mycket information de behöver innan ett beslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
31 Bienstock 2002, Sida 643 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som har anknytning till det område vi studerar.  
 
 
4.1 Risker vid köp av konsultverksamhet  
 
Följande studie som skall komma att presenteras uppmärksammar den upplevda risk som kan 
uppfattas vid köp av tjänster. Just inköp av tjänster är enligt de flesta forskare problematiskt på 
grund av dess karakteristika. Studien är gjord utifrån statliga inköpare med varierande personlig 
erfarenhet av tjänster såsom konsultuppdrag.  
 
Nedan följer en sammanställning32 av de olika uppfattade riskerna som uppkom vid köp av 
konsultuppdrag och deras inbördes ranking sinsemellan; 
 
Typ  Faktor                                                                          Rank 
 
Tid  Tidsåtgång för problemformulering                                                                       1                     
Tid  Tidsåtgång för löpande informationsöverföring till konsulter                               2 
Tid  Tidsbrist för att rätta till eventuella fel under arbetets gång                                   3 
Tid  Tidsåtgång för att förbereda informationsmöten, medverka i intervjuer osv.        4 
Psykologisk        Kan bli svårt att få ny konsulthjälp inom närmsta framtiden                                 5                        
Psykologisk         Risk för personligt missnöje                                                                                  6 
Finansiell            Avdelningen kommer att ha mindre pengar till annat                  7 
Finansiell            Svårigheter i att bevisa att en konsults arbete är meningsfullt                               8 
Psykologisk        Avdelningens status kan minska                                                                             9 
Psykologisk         Missnöjda överordnade chefer                                                                               10       
Finansiell             De lokala myndigheterna kommer förlora pengar                                                 11 
Finansiell             Avdelningens effektivitet kommer att minska                                                       12 
Finansiell             Sekretessproblem i och med att konsulter har tillgång till mycket information    13 
Psykologisk         Påverkad relation till medarbetare                                                                          14 
 
Tabell 1: Rangordnade uppfattade risker vid köp av konsultverksamhet 
Källa: Mitchell, 1998 
 
Anmärkningsvärt är att tid och inte den finansiella delen verkar vara det största hindret vid inköp 
av tjänster. Detta resultat bör dock enligt oss tas med försiktighet, eftersom dessa intervjuer har 
utförts i statliga verk, där det som bekant inte finns samma fokus på kostnadseffektivitet jämfört 
med i den privata sektorn. Det kan också ha att göra med konsultverksamhetens potential att 
skapa större vinster, därav dess högre finansiella toleranstak. 
 
Dessa faktorer är dock enligt oss mycket bra att känna till, både för det köpande och det säljande 
företaget. Det köpande företaget har nytta av detta på så sätt att de vet vad som driver deras beslut 
                                                
32 Mitchell 1998 
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och detta kan vara viktigt i en situation där ett beslut måste motiveras. Det kan även vara bra på 
så sätt att psykologiska faktorer, som kanske inte alltid är de bästa att grunda sina beslut på, kan 
uppmärksammas och elimineras i beslutsprocessen.  
 
Ur denna studie har även de vanligaste sätten att bekämpa denna osäkerhet framkommit. Av 
nedanstående material framgår det att dessa resultat var mycket varierande. Lösningen beror med 
andra ord på vem man frågar, därav bör de inte tas som perfekta lösningar. Totalt framkom 36 
olika strategier. De tio vanligaste redovisas nedan, samtliga kan sedermera skådas i bilaga 4. 
 
Rank   Strategi 
 
1.         Förbereda en detaljerad sammanställning för konsulter 
2.         Använda sig av etablerade konsulter inom området 
3.         Säkerställa en frekvent kommunikation mellan företag och konsult 
4.         Definiera ett fast budget för uppdraget 
5.         Söka råd från andra företag/lokala myndigheter 
6.         Be konsulten om en detaljerad arbetsplan innan projektet genomförs 
7.         Frekventa möten mellan en styrgrupp och konsulten 
8.         Be konsulten om att få se liknande arbeten de utfört 
9.         Avtal om betalning endast mot väl utfört arbete 
10.       Använda en konsult som tidigare gjort uppdrag åt företaget         
Tabell 2: De tio vanligaste strategierna för att bekämpa osäkerhet vid konsult inköp. Översatt. 
Källa: Mitchell, 1998 
 
Dessa strategier kommer att bli relevanta vid undersökandet av Sanofi-Aventis inköp av 
konsultverksamhet. Dels ur jämförelsesyfte och dels ur ett förbättringssyfte. 
 
 
4.1.1 Processfokuserade tjänster 
 
För en del tjänster krävs det korta geografiska avstånd mellan parterna för att kunna bistå med 
läglig service på plats. Dessa tjänster är mindre flyttbara men har en högre grad av gripbarhet. 
Men för mer professionella tjänster såsom annonsering och konsultation behöver försäljarens 
lokalisering inte vara i samma stad och ändå kunna bistå med tillfredställande service. 
Professionella och elektroniska tjänster är exempel på processfokuserade tjänster vilka är 
flyttbara och ogripbara samtidigt som servicen är utförd på en avlägsen plats33. 
 
 
 
 
 

                                                
33 Palmer och O´Neill 2003 
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4.2 Periodvis utvärdering  
 
För tjänster som servar människor blir användarens åsikter viktiga för definieringen av tjänstens 
specifikation. Utvärderingen av den tillhandahållna servicen bör göras periodvis av användarna 
och vara ett villkor för kontraktsförnyelse.  
 
Professionell service (processfokuserad och med stor betydelse) har en signifikant effekt på den 
strategiska framtiden inom en organisation. Den måste till exempel ha den högsta ledningen 
involverad från behovsidentifikation och inkluderat alla steg i köpprocessen där den viktigaste 
involveringen gäller utvärderingen av utförandet. Eftersom tillit till leverantören blir en primär 
faktor är försäljarens rykte och erfarenhet möjligtvis det enda viktiga urvalskriteriet34.   
 
 
4.3 Köpsprocessen för en tjänst35 
 
Köprocessen, se figur 6 nedan, består utav behovsidentifikation, informationssökning, val av 
försäljare samt utvärdering av utförandet. Dessa olika delar och aktiviteter är väldigt 
självförklarande. Men för att ha nytta av alla dessa aktiviteter som är förknippade med köpet 
anser artikelförfattarna att det är viktigare för inköpschefen att veta för vilken aspekt tjänsten är 
avsedd för företaget, hellre än själva graden av gripbarhet.  
 

 
 Figur 6: Köprocessen  
 Källa: Fitzsimmons, Noh och Thies, 1998 
 
En dimension som det köpande företaget måste ta hänsyn till i köpbeslutet rör den kritiska delen 
och betydelsen av servicen. Servicens betydelse är ansedd vara antingen hög eller låg beroende 
på servicens relation till företagets kärnverksamhet. Tjänster som är av hög betydelse för 
kärnverksamheten kommer att ådra en högre involvering av ledningen i köpbeslutet på grund av 
att överensstämmelsen med företagsmålen är kritisk med avsevärd utsatthet för risker om fel 
uppstår. Detta är uppenbart inom känsliga områden såsom sjukvården, public relations samt 
annonsering.  
 

                                                
34 Fitzsimmons, Noh och Thies 1998 
35 Ibid 
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I sin slutsats föreslår artikelförfattarna att inköpsavdelningen ska fortsätta att fungera som den 
traditionella funktionen av kontraktsadministration men med den tjänste-efterfrågandes åsikt för 
att utveckla arbetets omfattning och vad som utgör acceptabelt utförande. Många steg i val av 
försäljare och utvärderingen såsom att ta kontakt med referenser och anskaffningen av arbete bör 
även de fortfarande utföras utav inköpsavdelningen. 
 
 
4.4 Inköp – strategiskt irrelevant? 
 
Enligt en obeprövad teori benämnd RBP, ”the resource based perspective”, är inköpsavdelningen 
strategiskt irrelevant, och agerar endast på den operationella nivån36.     
 

 
                                       Figur 7: Hierarkiska nivåer 
                                       Källa: Söderström och Wickberg, 2005 
 
Författaren bakom denna teori argumenterar bland annat att inköp aldrig skapar bestående 
konkurrensfördelar. Inköp kan generera vinster, genom att exempelvis minska kostnader, men 
eftersom dessa vinster inte är bestående ur ett längre perspektiv, saknar inköp strategisk 
betydelse. Anledningar till att dessa vinster inte är bestående är att inköp av varor eller tjänster 
sällan är unikt tillgängliga för ett företag och därför är det lätt för andra företag att kopiera ett 
”inköpskoncept”.  
 
Ett annat argument som författarna bakom RBP använder för att placera inköp på den 
operationella nivån är att inköp aldrig kan vara en del av kärnkompetensen hos ett företag. Köpa-
tillverka problematiken och outsourcing av verksamhet utanför kärnkompetensen skulle kunna 
vara en strategisk utmaning för inköp. RBP:s förespråkare menar dock att outsourcade aktiviteter 
är av sekundär strategisk vikt, framförallt därför att det ger en kortsiktig strategisk fördel: 
 

“Outsourcing can provide a shortcut to a more 
competitive product but it typically contributes little 

to building the people-embodied skills that are 
needed to sustain product leadership.”37 

     

                                                
36 Ramsay 2001  
37 Ramsay 2001, sida 258 
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Intressant är att det finns tre undantagsfall då inköp får en mer strategisk, och därmed mer 
framträdande, roll i ett företag. Dessa sker då inköpsavdelningen: 
 
■  Identifierar och utvecklar outvecklade leverantörer 
■  Stänger av kända leverantörer för andra kunder 
■  Skapar ett svårimiterat arbetssätt 
 
Gemensamt för ovanstående är att de alla skapar svårigheter för konkurrerande företag att 
imitera. Genom att identifiera och hjälpa nyetablerade leverantörer att utvecklas, skapas en 
initial exklusivitet till leverantörer. Detta kan ge stora konkurrensfördelar. Denna del är dock 
svårbibehållen i ett längre perspektiv eftersom en leverantör bör sträva efter att utvidga sin 
verksamhet i takt med att den växer. 
 
Ett sätt att få denna fördel att vara längre är att ”stänga av” leverantörer för konkurrenter. 
Genom att exempelvis köpa upp en leverantör, eller delar av en leverantörs verksamhet, stängs 
leverantören av för konkurrenter. I detta fall skapas en mer långsiktig konkurrensfördel och inköp 
hamnar längst upp i hierarkin, nämligen på det strategiska planet. 
 
Det finns en rad olika metoder att åstadkomma denna fördel. Nedan följer en kort lista som 
ursprungligen Michael Porter producerat38: 
 
■ Exklusiva kontrakt med de bästa leverantörerna       
■ Full eller partiell integration bakåt i försörjningskedjan 
■ Uppköp av nyckelverksamhet 
■ Uppmana leverantörer att skräddarsy sina värdekedjor enligt kundföretagets önskemål 
■ Långsiktiga kontrakt för att binda upp leverantörens kapacitet 
 
Det sista undantagsfallet då inköp är av strategisk vikt är då det skapas en svårimiterad 
inköpsprocess. Ett exempel på det är då det köpande företaget, på grund av sin storlek, lyckas 
förhandla fram priser och villkor som andra företag inte lyckas med.  
 
Problemet med dessa undantag enligt förespråkarna för RBP är att leverantörers incitament till att 
låta sig spärras av för andra kunder sällan finns. Om en leverantör skall kunna uppnå skalfördelar 
och kunna utvidga sin verksamhet krävs ofta flera olika kunder. Likaså strävar andra 
konkurrerande leverantörer efter att nå det köpande företaget, vilket även det minskar 
incitamenten för låsning till en kund. 
 
Denna teori har tagits upp därför att den är av direkt betydelse för en inköpsfunktion i ett företag i 
den mening att strategiskt viktiga inköpsavdelningar alltid får mer resurser, uppmärksamhet och 
högre löner till de anställda jämfört med strikt operationella inköpsavdelningar. Artikelförfattaren 
bakom ovanstående RBP teori hävdar att denna diskussion kring inköpsfunktionens vikt inte har 
någon betydelse för företagen i det stora hela, utan på individnivå enligt ovanstående. Vi tror 
dock att denna diskussion kan hjälpa företag på flera olika sätt.  
 

                                                
38 Ramsay 2001, sida 261 
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För det första utgörs ett företag alltid av individer och dess motivation till att exempelvis göra 
goda inköp kommer att påverkas av företagets syn på inköpsavdelningen. Med rätt signaler från 
ledningen om inköpens betydelse skapas större incitament för mer motiverade och därmed mer 
effektiva inköpare. För det andra menar vi att de ovan nämnda undantagsfallen alla kan användas 
som effektiva strategiska metoder för att både skapa vinster för företag och att höja 
inköpsavdelningens status.  
 
Paradoxalt nog tror vi att det krävs en statushöjning av inköpsavdelningen innan dessa strategiska 
handlingar kan ske, som i sig förutsätter en statushöjning. Teorin om RBP kan hjälpa till att lösa 
denna paradox genom att uppmärksamma att företag måste ge inköpsavdelningen stor strategisk 
vikt innan de strategiska besluten skall kunna tas från denna funktion. Detta främst beroende på 
att en tillförsel av resurstillgång samt befogenheter krävs.  
 
 
4.5 Effektiv inköpsstrategi för konkurrenskraft39 
 
En studie som utfördes utav benchmarkingspecialister vid konsultföretaget Profit Impact of 
Market Strategy (PIMS) och företaget Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) visar 
att en effektiv inköpsstrategi kan öka ett företags omsättning med upp till fyra procent, alternativt 
öka företagets vinst med 30 procent. Studien, som utförts hos fler än 3000 företag inom olika 
branscher, visar dock att det är få företag som praktiserar detta förfarandesätt och att de inte 
heller gör de nödvändiga investeringar som krävs för en effektiv inköpsstrategi. En brist har även 
identifierats i ledningars erfarenheter gällande professionella inköp.  
 
Studien resulterade i en rad viktiga fynd för att öka företagens konkurrenskraft med utgångspunkt 
i inköpsfunktionen och dess strategi. Dessa fynd presenteras nedan.  
 
■ Effektivt inköp handlar inte bara om inköpspriset (kortsiktigt), utan även om totalkostnaden för 
förvärven (långsiktigt)  
■ Professionella anskaffningsteam, som enbart baserar sin expertis på förhandlings- och 
transaktionsfärdigheter, är inte tillräckligt för att implementera en effektiv anskaffningsansats 
■ Tillämpandet av en strategisk ansats på ett undermåligt genomfört köp genererar en besparing 
på mellan 20 och 40 procent i utgifterna  
■ Det finns en stark korrelation mellan inköpseffektivitet och det relativa marknadspriset. 
Transaktionsinköp leder till ett pris på 102 procent av marknadspriset medan man med 
avancerade inköpstekniker uppnår ett pris på 98,5 procent, vilket är en besparing på 3,5 procent 
(se figur 8) 
■ Nära relationer med leverantörerna håller nere priserna under marknadsnormerna 
■ En effektiv inköpsstrategi ökar kvalitén i leverantörernas service i termer såsom; produkt, 
leverans, svarstider och kundservice samt pris (se figur 9) 
 
 
 
 
 

                                                
39 Thompson 1996 
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Figur 8: Lägre relativpriser   Figur 9: Bättre service 
Källa: Thompson, 1996   Källa: Thompson, 1996 
 
Utöver de ovanstående fynden visar studien även att det föreligger en obalans i prioriteringen 
mellan försäljnings- och inköpsfunktionen. Företag spenderar betydligt mer tid och pengar på 
marknadsföring och försäljning i förhållande till de resurser som läggs ned på att välja leverantör 
och inköpssätt. Studien visar att belöningen på inköpsfunktioner i Storbritannien är 22 000 pund, 
jämfört med marknadsförings-/försäljningsfunktionerna som erhåller 31 000 pund. På varje 
inköpare går det dessutom fem försäljare.  
 
Denna studie summeras med att inköp endast kan avancera i företag som är beredda att investera 
i skickliga medarbetare som har rätt vision. Detta för att få möjlighet att fastställa lämpliga 
leverantörsstrategier och för att kunna implementera dem både internt och externt. 
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5. Ramverk för fortsatt arbete 
 
 

 
  Figur 10: Ramverk 
  Källa: Söderström och Wickberg, 2005 
 
Denna modell utgör ett ramverk och är en utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Detta innebär att 
dessa påverkansfaktorer kommer att undersökas för att fastställa om de överensstämmer med våra 
antaganden.  
 
Modellen ovan beskriver de fyra områden som vi tror mest påverkar inköpsfunktionens interna 
strategiska betydelse. Samtidigt påverkar den existerande strategiska betydelsen de fyra 
områdena, därav de dubbelriktade pilarna. De teorier som återfinns i de yttre rutorna är de som vi 
tycker är mest operationaliserbara och tillika användbara för oss i denna uppsats. Den cirkulära 
ringen med ”intern och extern benchmarking” symboliserar ett område som vi tror ofta negligeras 
inom företag.  
 
Denna modell kan sägas ingå i ett nätverk där de fyra olika områdena samspelar med varandra. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara det sätt på vilket tjänsternas karaktär påverkar 
tillvägagångssättet att genomföra inköpen på, det vill säga inköpsprocessen.  
 
Ett annat tänkbart område som kan påverka den strategiska betydelsen är företagets 
organisationskultur där det finns skiljaktigheter om avdelningars interna relevans. Detta område 
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går dock utanför denna uppsats på grund av att detta fördelaktigt mäts genom fältstudier vilket vi 
inte anser oss ha möjlighet till att utföra.  
Modellen ligger sedermera till grund för vårt fortsatta arbete. Den har använts som utgångspunkt 
i det empiriska arbetet samt som underlag till vår fortsatta analys.  
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6. Empiri 
 
I detta avsnitt redogör vi kort om Sanofi-Aventis som företag, samt ger en grundlig beskrivning 
av deras inköpsfunktion. Vidare beskriver vi även delar som mer direkt hör samman med 
inköpsfunktionens strategiska betydelse. Informationen i detta avsnitt är hämtad från intervjun 
med inköpsfunktionen med kompletterande information från finanschefen samt tre viktiga 
tjänsteleverantörer, om inget annat anges. 
 
 
6.1 Bakgrund 
 
Inledningsvis väljer vi att beskriva den koncern som Sanofi-Aventis verkar inom, för att sedan 
beskriva de delar som är direkt kopplade till vår frågeställning.  
 
 
6.1.1 Koncerninformation  
 
Under det första kvartalet av år 2004 offentliggjordes planerna på det franska läkemedelsbolaget 
Sanofi-Synthelabo uppköp av det fransktyska Aventis Pharma. Denna fusion blev dock helt klar 
först i september/oktober samma år efter det att konkurrensmyndigheterna globalt granskat 
ärendet. I och med fusionen bildades världens tredje största läkemedelskoncern och den största i 
Europa, nämligen Sanofi-Aventis. I tabell 3 nedan visas Sanofi-Aventis placering bland världens 
åtta största läkemedelsföretag (försäljning år 2003, miljarder kronor40).  
 
1. Pfizer (USA), 358 
2. Glaxo Smith Kline (Storbritannien), 234 
3. Sanofi-Aventis* (Frankrike), 202 
4. Merck (USA), 171 
5. Johnson & Johnson (USA), 169 
6. Novartis (Schweiz), 154 
7. Astra Zeneca (Storbritannien), 146 
8. Bristol-Myers Squibb (USA), 119 
*Vid artikelns publicering var fusionen inte helt genomförd.  
Tabell: 3 
Källa: Göteborgs-Posten, 2004 
 
Koncernen agerar på ett globalt plan och finns representerad i mer än 80 länder och har cirka 100 
000 anställda. Huvudkontoret är beläget i Paris med en försäljning under år 2004 som uppgick till 
drygt 15 miljarder euro. Figuren nedan visar företagets försäljningsfördelning i Europa, USA och 
övriga världen för år 2003 och 2004 ackumulerat. Tillväxttakten var i dessa regioner enligt 
följande; USA +13,3 procent, Europa +6,2 procent samt övriga världen +8,6 procent.   
Företaget är börsnoterat i Paris och New York.  
 

                                                
40 Göteborgs-Posten, 2004-04-27 (www.mediearkivet.se) 
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Figur 11: Försäljningsfördelning (miljoner Euro)  
Källa: Sanofi-Aventis årsredovisning 2004 
 
Koncernen har en global forskningsbudget på fyra miljarder euro och 11 000 forskare som 
arbetar vid 20 olika forskningscentra. De agerar främst inom terapeutiska områden och deras 
ledande läkemedel är; Plavix (trombos), Aprovel (hypertoni), Klexane (trombos) samt Eloxatin 
(cancer). Totalt har företaget 100 registrerade produkter. 
 
 
6.1.2 Sanofi-Aventis i Sverige 
 
I Sverige är företagets huvudkontor beläget i Stockholm. De har representanter, säljare på 
stabfunktioner, över hela landet som uppgår till cirka 200 stycken. Inköpsfunktionen, som 
inrättades under juni 2004, har varit positionerad i Alvik Strand strax utanför Stockholm. Denna 
funktion samt samtliga andra som funnits där är i dagsläget under förflyttning till nya lokaler på 
Kungsholmen, centralt i Stockholm.  
 
Utöver dessa placeringar finns företaget även lokaliserat i Gröndal, strax utanför Stockholm. 
Dessa lokaler tillhörde Aventis Pharma innan fusionen. I Sverige utgör företaget enbart en sälj- 
och marknadsorganisation. Företaget innehar även en mindre forskningsavdelning där så kallade 
”fas fyra” studier utförs, det vill säga de slutgiltiga studierna precis innan ett nytt preparat släpps.  
 
För organisationsschema för finanssektionen där inköpsfunktionen kan skådas, se bilaga 5.  
 
 
6.1.3 Inköpsfunktionen 
 
Det som köps in genom den centraliserade inköpsfunktionen, bestående av två personer, är enbart 
tjänster (med vissa undantag för exempelvis kontorsmaterial och dylikt). De har alltså ingen egen 
produktion, och de köper inte in en tjänst för att sedan sälja den vidare. Inköpsvolymen uppgår 
till cirka 200 miljoner kronor per år.  
 
Utöver själva inköpen, inklusive utvärderingar innan köp samt upphandlingar, är en stor del av 
arbetet att skriva avtal och kontrakt. Inköpsfunktionens uppgift kan sägas vara att ta reda på; Vad 
företaget vill ha? När, var och hur? Det gäller för dem att lokalisera behovet.  
 
Finanschefens åsikt gällande detta är att inköpsavdelningens främsta funktion är att tillse att rätt 
produkter köps in vid rätt tidpunkt, till rätt pris. En annan viktig uppgift för inköpsfunktionen är 
även att hjälpa till att maximera effektiviteten av utgifterna vid inköp. Funktionen skall även se 
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till att strikta riktlinjer i de olika produktenheterna följs vid spendering, samt att skapa en intern 
kontroll vid spenderandet. 
 
Vid en första kontakt med företaget uttrycktes situationen där inköpsfunktionen är belägen som 
”kaotisk”. Bakgrunden till detta är att inköpsfunktionen än idag kan ses som under uppbyggnad, 
och innan dess inrättning fanns det inga direkta inköpsrutiner eller inköpssystem, utan varje 
avdelning (varje kravställare) skötte sina egna inköp vilket uttrycks som ett oekonomiskt 
arbetsförfarande.  
 
Den kaotiska situationen kan alltså förklaras dels av inrättandet av inköpsfunktionen, på grund av 
att:  
 

”Många inom företaget inte vet vad en inköpsfunktion gör för någonting”.41 
 
Många tror att inköpsfunktionen bara handlar om att undersöka priset per enhet, men de försöker 
att se till helheten, och att få ett helhetsfokus med förbättrad kvalité. Situationen kan också dels 
förklaras av just det faktum att inköpsfunktionen är ny, det vill säga att den inte hunnit 
stabiliseras ännu.  
 
 
6.2 Leverantörsbasen  
 
Sanofi-Aventis har cirka 850 registrerade leverantörer. Detta anses som alldeles för många. Som 
exempel kan nämnas att leverantörerna till olika tryckuppdrag uppgår till cirka 15 stycken, där 
det enligt inköpsfunktionen borde finnas en eller två.  
 
Leverantörsbasen utgörs generellt utav professionella tjänsteföretag med säljare såsom revisorer, 
arkitekter, ingenjörer och konsulter. Det är alltså dessa som står för den service som företaget 
erbjuds. De främsta inköpsområdena är reklambyråverksamhet, leasingbilar, resor, konsulter samt 
marknadsmaterial. (Se tabell 4 nedan). 
 
I och med det höga antalet leverantörer inkommer det väldigt stora kvantiteter av fakturor till 
inköpsfunktionen. Detta föranleder små, men många, arbetsuppgifter som samlat utgör ett stort 
arbete. Ett önskemål från dem är att få mer struktur i arbetssättet och att kunna erhålla fakturorna 
i mer samlade volymer.  
 
Nästan alla upphandlingar som görs, gör inköpsfunktionen själva på en lokal nivå och dessa sker 
mot gamla avtal. Avtalslängden sträcker sig ytterst sällan över ett år. Skulle ett avtal vilja tecknas 
på längre än 12 månader krävs godkännelse från global nivå vilket är en väldigt lång process i 
sig. Detta är ett argument mot leverantörer som vill ha längre avtalstider, eftersom Sanofi-Aventis 
idag eftersträvar ettåriga kontrakt som maxlängd.   
 
Nästan alla leverantörer är från den svenska marknaden. I dessa fall är det mestadels 
leverantörerna som tar den första kontakten. Det är många leverantörer som ringer, sänder e-mail 

                                                
41 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
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och ibland besöker dem. En leverantör som skickar ett e-mail eller ett brev utan att ringa först gör 
det utan resultat, de hinner nämligen inte läsa all inkommen post.  
 

”Det är de leverantörer som är aktiva i sin försäljning som når fram”.42 
 
Önskemålet från inköpsfunktionens sida är att efter ett samtal eller ett besök få ett e-mail. De kan 
då placera det med e-mail från leverantörer inom samma område och sedan börja arbeta med 
dessa. Anledningarna till att det mestadels är leverantörerna som tar kontakt med företaget är dels 
en tids- och resursbrist inom inköpsfunktionen men framförallt för att utbudet är betydligt större 
än efterfrågan.  
 
Det undantag som förekommer gentemot de lokala upphandlingarna gäller en reklambyrå som är 
lokaliserad i England. Med denna byrå upphandlas det nämligen globalt vilket innebär att de inte 
fått välja leverantör själva och leverantören har heller inte valt dem, utan det har bestämts på 
högre nivåer från företagens ägare. Förhandlingar och nya upphandlingar för de globalt styrda 
avtalen sker en gång per år. Denna leverantör kostar cirka dubbelt så mycket som en lokalt 
upphandlad svensk leverantör av samma tjänst. Detta grundar sig bland annat i att det är en 
utländsk leverantör, men inköpsfunktionen anser även att den globala styrningen (den globalt 
utsedda leverantören) kan föranleda det högre priset och att det således brister i samarbetet i detta 
fall.  
 
Förr, innan inrättandet av inköpsfunktionen, köpte företaget på leverantörernas villkor vilket 
innebar höga legala risker. Nu går alla beslut, som rör inköp över 100 000 kronor, genom 
inköpsfunktionen och leverantörerna tar nu kontakt med dem. I denna kontakt antar ibland 
leverantörerna att inköpsfunktionen vet all bakgrundsfakta, vilket de inte alltid gör. Det har skett 
förbättringar inom detta område, men det uttrycks att detta bör skötas mer professionellt.   
 
Inköp känner även ett behov av att ägna mycket mer tid på att analysera hur marknaden fungerar. 
Detta för att sedan kunna välja de mest lämpade leverantörerna själva. 
 
Förändringar mot gamla rutiner och arbetssätt möts ofta med blandade reaktioner. Konflikter har 
uppstått när inköpsfunktionen har velat byta ut en befintlig leverantör eller ifrågasatt densamma. I 
dagsläget är det en konflikt, angående en konsult, där inköp och kravställarna inte kommit 
överens vilket har blivit ett fall som tagits upp på VD nivå.  
 

”Det är roligast att jobba externt, att förhandla”.43 
 
Till det ovanstående citatet hör att utmaningen ligger i att förmedla och bevisa nyttan internt. De 
andra i företaget är vana med att arbeta med sina gamla kontakter och är därav skeptiska till 
förändringar.  
 
 
 

                                                
42 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
43 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
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6.3 Leverantörsrelationer 
 
Inköpsfunktionen är idag alltid medverkande till en början vid en upphandling av en ny 
leverantör. Upphandlingstiden verkar alla parter vara nöjda med. Alla beslut måste som tidigare 
nämnts godkännas utav inköpsfunktionen. Detta förfarande tycks fortlöpa på ett bra sätt, vilket 
stärks av leverantörernas uppfattning. Det som leverantörerna är mest nöjda med är dock inte 
upphandlingstiden i sig, utan det faktum att Sanofi-Aventis kontinuerligt uppdaterar 
leverantörerna om var de befinner sig tidsmässigt i upphandlingsprocessen. När sedan kontraktet 
är skrivet är det kravställaren som fortsätter relationen, där möten äger rum och en kontakt 
utvecklas. Detta innebär att kravställaren har en betydlig mer personlig relation gentemot 
leverantörerna än vad inköp har. 
 
Den leverantör som företaget väljer har oftast en stor chans att få fortsätta om de inte misskött 
sig. Därav ser leverantörerna trots allt också fördelar med korta avtalstider. Målet är att 
upphandla med ett fåtal leverantörer och sedan låta avtalet löpa max ett år. Detta skiljer sig dock 
beroende på vilken typ av tjänst det handlar om. Trots att företaget ingår ett treårsavtal vill de ha 
en så kallad uppsägningsrätt att kunna säga upp avtalet om något oförutsett inträffar. De 
leverantörer som anses vara viktigast har samarbetat med Sanofi-Aventis mellan ett till tio år. 
 
Ett problem som tidigare har förelegat är mutor till säljarna. Tack vare deras starka band till 
leverantörerna är det svårt att få dem att till exempel bryta med en befintlig leverantör för att byta 
till en ny. Inköpsfunktionen betonar att det är viktigt att hålla isär nytta och nöje. De eftersträvar, 
och anser att så är fallet, att deras relation med leverantörerna är mycket professionell. Det är 
viktigt att inte bli påverkad, och att fokusera på de kontinuerliga upphandlingarna menar 
inköpsfunktionen. 
 
Samtidigt beskriver Sofia Andersson hur det faktum att hon är relativt ny påverkar hennes 
arbetssituation. Hittills har hon inte hunnit arbeta med att förbättra saker och bygga på relationer, 
utan det har mest handlat om att lära sig rutinerna och se till helheten och däri som mest 
kontrollera och jämföra priser mellan leverantörer.  
 
Inrättandet av inköpsfunktionen har relationsmässigt inneburit att företaget försöker eliminera de 
inköpsbeslut som baseras på gamla relationer. Detta har uttryckts som ett mål från både 
inköpsfunktionen och finanschefen. Leverantörerna uppger också att de märkt en förändring i 
enighet med ovanstående.            
 
När det gäller maktpositioner mellan företaget och dess leverantörer varierar detta återigen 
beroende på vad som köps. Men generellt sett anser inköpsfunktionen att det är de som har mest 
makt. Grunden till detta är främst att utbudet är större än efterfrågan, det vill säga att det finns 
väldigt många potentiella leverantörer. Trots att det finns ett stort utbud gäller det dock att beakta 
de kostnader som är förknippade med att byta och lära känna en ny leverantör. 
 
Relationsmässigt anses det även viktigt att leverantörerna är flexibla och villiga att hjälpa till, 
samarbeta samt ändra på sig om något går fel. Flexibiliteten är alltså viktig i bemötandet vid 
eventuella problem, men även när det gäller att göra förändringar i avtal och liknande. Frågan om 
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hur flexibla leverantörerna anser sig vara måste finnas med som standard i utvärderingen vid 
upphandlingen.  
 
Det faktum att inköpsfunktionen är (eller blivit) centraliserad har ibland uppfattats som negativt, 
bland annat sett till dess egna flexibilitet. Detta på grund av att leverantörerna riskerar att få vänta 
på ett ”purchasing order” nummer vilket helt tas fram inom Sanofi-Aventis och rapiditeten i 
framtagandet baseras på effektiviteten i deras processer. Bytet av personal inom företaget i och 
med fusionen har även det lett till komplikationer i relationerna (enligt leverantörerna). 
Samarbetet har försämrats på grund av att nya sociala band måste skapas, men detta är självfallet 
inte enbart relaterat till inköpsfunktionen.  
 
Leverantörernas respektive varumärken sägs inte påverka, så kallad varumärkespåverkan, 
inköpsfunktionen någonting alls. Men eftersom de är flera i beslutsprocessen kan varumärkena 
troligen påverka andra människor, och då främst de som är kravställare. Inköpsfunktionen vill ha 
det väl definierat vad kravställarna efterfrågar och på så sätt inte hamna i en situation där inköpen 
är baserade på vanor. I slutändan är det ett önskemål från inköpsfunktionens sida att eliminera 
varumärkesfixeringen.  
 
 
6.4 Tjänsterna 
 
De tjänster som är viktigast för inköpsfunktionen är de som utgör störst kostnad. I tabell 4 nedan 
följer en lista med de sex viktigaste tjänsterna, utav de 21 tjänster som Sanofi-Aventis anser vara 
viktigast. 
 
Tjänst Inköpsvolym/år 
Reklambyrå och tryck  40 Mkr 
Konferenser och medicinsk utbildning/forskning  25 Mkr 
Konsultverksamhet  20 Mkr 
Billeasing  15 Mkr 
Resor  15 Mkr 
Marknadsundersökningar  15 Mkr 
Summa 130 Mkr  
Tabell 4: De sex viktigaste tjänsteområdena  
Källa: Sanofi-Aventis 
 
De konsulter som köps in är främst stödjande konsulter inom forskning. Dessa hör inte till 
företagets kärnverksamhet beträffande forskning, utan ägnar sig främst åt patientundersökningar 
och mindre projekt. 
 
Konferenser utgör en stor del av den totala inköpsvolymen. Läkemedelsbranschen i sig är väldigt 
konferenstät och för Sanofi-Aventis förekommer det konferenser väldigt ofta. Inköpsfunktionen 
tycker att de förekommer alltför ofta.  
 
Reklambyråverksamheten utgör den största inköpsvolymen. Detta är anledningen till att Sanofi-
Aventis påbörjat uppföljningen av just leverantörerna av dessa tjänster.  
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6.5 Inköpsprocessen  
 

 
Figur 12: Sanofi-Aventis inköpsprocess 
Källa: Sanofi-Aventis 
 
Figuren ovan beskriver hur inköpsprocessen går till inom Sanofi-Aventis. Denna figur kommer 
att följas i den kommande beskrivningen av hur inköpsprocessen går till.  
 
Behovet för inköpsprocessen initieras av kravställarna (need analysis). Inköpsfunktionen tar 
därför aldrig själva initiativ till ett inköp. Kravställarna inom Sanofi-Aventis är de som 
specificerar den tjänst som de önskar inhandla och förmedlar detta till inköpsfunktionen. Dessa 
kravställare bestämmer själva vilka egenskaper och kvaliteter som de anser vara krav för en 
specifik tjänst. Kravställarna är alltid specialiserade på en specifik tjänst/tjänstegrupp, ibland 
består de av en eller ett fåtal personer per tjänst, ibland flera. Varje 
kravställare/kravställningsenhet har en specifik budget som de måste hålla. 
  
Kravställarna använder sedan denna tjänst på olika sätt beroende på vilken tjänst det berör. Om 
exempelvis en marknadsföringstjänst har inhandlats utarbetas denna i samråd med leverantören 
och kravställaren för att nå kund. Säljare är därför en synonym med kravställare eftersom de även 
arbetar mot kund, även om det ibland sker indirekt. Eftersom vi fokuserar på inköp är kravställare 
ett mer relevant begrepp och används således genomgående i uppsatsen.  
 
Efter att en tjänst specificerats skall denna godkännas av internrevisorer innan en gemensam 
marknadsanalys mellan inköpsfunktionen och kravställarna sker. I detta skede utkristalliseras de 
möjliga leverantörerna.    
 
Efter att de möjliga leverantörerna identifierats avgör sedan inköpsfunktionen vilken leverantör 
som skall användas för den aktuella tjänsten (negotiation). En viktig del i inköpsfunktionens 
arbete är att konkretisera och ringa in de mest centrala behov som kravställarna förmedlat samt 
sedan förmedla detta till leverantörerna.   
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Ibland uppstår konflikter mellan inköpsfunktionen och kravställarna eftersom deras mål går isär. 
Inköpsfunktionens mål är främst kostnadsdrivet medan kravställarnas mål mestadels är 
kvalitetsdrivet. Inköpsfunktionen har ofta svårt att förstå kravställarnas mål samtidigt som det för 
kravställarna ofta är svårt att sänka sina kvalitetskrav till förmån för ett lägre pris.  
 
Om det i detta skede inte behövs eller redan finns ett kontrakt för tjänsten ifråga, sker ett inköp. 
Om så inte är fallet fortsätter processen med en offert.  
 
Denna offert skickas ut till de aktuella leverantörer, som mer eller mindre ”tävlar” om vem som 
skall få sälja till Sanofi-Aventis. De offerter som företaget får tillbaka från leverantörerna 
utvärderas sedan och endast ett fåtal erbjudanden kvarstår till slutet. I detta skede sker de slutliga 
förhandlingarna med leverantörerna. Sanofi-Aventis försöker i denna process att ”spela ut” 
leverantörerna mot varandra genom att hänvisa till en annan leverantörs bättre erbjudande 
gällande en specifik specifikation. Denna leverantör behöver inte vara aktuell för själva inköpet, 
utan främst agera som prissänkare.  
 
Inköpsfunktionen ansvarar sedan för att upphandla avtalet med leverantören. När detta är utfört är 
det återigen kravställaren som tar över tjänsteinköpet och ansvarar för utförandet av denna. 
Inköpsprocessen är avslutad när tjänsten är inhandlad. 
 
 
6.6 Information innan ett tjänsteinköp 
 
Innan Sanofi-Aventis inhandlar en tjänst, använder de sig utav diverse informationskällor för att 
avgöra om tjänsten är aktuell eller inte. Det första och viktigaste som inköpsfunktionen 
undersöker är huruvida den aktuella tjänsten uppfyller deras specificerade krav från kravställaren 
eller inte. Detta undersöks genom att helt enkelt fråga leverantören. Uppfyller en tjänst detta krav 
är pris samt information tillhandahållen från försäljnings-/kundrepresentanter nästa 
utvärderingssteg. Båda dessa aspekter är lika viktiga och utgör tillsammans med det första kravet 
de tre viktigaste informationsskällorna.  
 
Övriga informationskällor som företaget använder innan ett tjänsteköp är följande: (Dessa 
punkter är inte rangordnade). 
 
■ Rekommendationer från andra kunder 
■ Aktiviteter från det tjänstesäljande företagets försäljningsrepresentanter som verkar för att 
utveckla och bibehålla tillit och hängivenhet 
■ Aktiviteter från det tjänstesäljande företagets försäljningsrepresentanter som speglar dess 
professionalism, rykte, samt kompetens  
■ Rekommendationer från kollegor inom och utanför organisationen 
■ Försäljningslitteratur och annonser (dock i mycket liten utsträckning) 
 
Den andra punkten uppifrån försöker inköpsfunktionen undvika eftersom de inte vill fatta beslut 
baserade på den person som säljer tjänsten. Istället försöker de fokusera på de sakliga aspekterna. 
Det är dock ofrånkomligt att leverantörerna delvis bedöms efter deras säljpresentationer samt 
personlighet, vilket inköpsfunktionen är väl medvetna om.  
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Punkt tre är likt punkt två inte något som företaget aktivt studerar. Detta sker istället främst 
genom ett undermedvetet intryck som leverantören ger.  
 
 
6.7 Kommunikation 
 
Kommunikationen som sker mellan Sanofi-Aventis och dess leverantörer sker med enkla 
hjälpmedel. De kommunikationskanaler som används är telefon, Internet samt enstaka personliga 
möten. Det sistnämnda sker dock ofta enbart om det föreligger något problem. Dessa möten sker 
dock även vid avtalsförhandlingar, trots att dessa ofta förekommer via telefon. Kommunikationen 
kan generellt sett sägas fungera på ett tillfredställande sätt. Detta gäller även då leverantörerna 
lämnar offerter och inköpsfunktionen besvarar densamma.  
 
Företaget använder sig inte av några som helst slags EDI lösningar. De har en inköpsorder i form 
av en Excell-mall vilket är det enda beställningsdokumentet (se bilaga 6). Detta dokument sänder 
de till leverantörerna via e-mail.  
 
I de nya avtalen har de infört att parterna ska träffas i så kallade styrelsemöten på halvårsbasis. På 
dessa möten ska de stämma av allt som skett under den gångna perioden. Men det är svårt att veta 
vad dessa möten kommer att resultera i eftersom det inte ägt rum några ännu.   
 
Företaget har även ett elektroniskt inköpssystem, ett globalt sådant, som de kommer att införa i 
framtiden. Men det är en mängd olika tester och nya versioner som ska undersökas, därav har 
detta system inte implementerats ännu. 
 
 
6.8 Tre upplevda risker vid tjänsteinköpen 
 
De risker som Sanofi-Aventis anser föreligger vid deras inköp är främst att de riskerar att tjänsten 
inte blir uppfylld. Den främsta anledningen till detta är tjänsteköpens speciella beskaffenhet i att 
konsumeras samtidigt som de produceras. En annan risk som de upplever är de legala riskerna i 
ett avtal som kan innebära sanktioner vid icke uppfyllda avtal. Inköpsfunktionens mål är även att 
betala så sent som möjligt till leverantörerna. Anledningen till detta är att minimera den 
hypotetiska risken med att en mindre leverantör går i konkurs och därmed inte har möjlighet att 
fullfölja sitt åtagande. En risk föreligger följaktligen vid förskottsbetalningar. 
 
Dessa risker anses inte vara alltför betydelsefulla enligt leverantörerna. De arbetar ständigt för att 
eliminera alla slags risker genom att värna om sin kund och vara korrekta i sin information.  
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6.9 Underbemannad inköpsfunktion  
 
Från början var inköpsfunktionen involverade i samtliga inköp som Sanofi-Aventis gjorde. Idag 
är de som tidigare nämnts avgränsade till inköp som överskrider en kostnad på 100 000 kronor. 
Inköpsfunktionen uttrycker sig visserligen om att de fram till idag har hunnit med och fått alla 
uppdrag avklarade, men med varierande kvalité. Ett uppdrag kan nämligen ta ett halvår eller två 
veckor beroende på hur noggrann man är.  
 

”Har man mer tid så gör man det mer noggrant, och då blir det bättre”.44 
 
En aspekt där funktionen är bristfällig på är deras ovetande om sin egen effektivitet. De har 
nämligen ingen statistik att följa och de har därför egentligen inget underlag för att de arbetar på 
bästa och mest effektiva sätt. Från den tidigare leverantörsbasen, innan fusionen, har de dock 
statistik, men denna är enbart över fakturerade volymer vilket inte är till så stor nytta. 
Underbemanningen har även uppfattats av en del leverantörer som tror att det interna arbetet 
skulle kunna fungera bättre om mer resurser i form av arbetskraft skulle tillägnas 
inköpsfunktionen.  
 
Inköpsfunktionen har bland annat som mål att standardisera marknadsundersökningar för att få 
ett bredare urvalsunderlag. Samtidigt kan det finnas endast en eller två leverantörer att tillgå vid 
specialtjänster. För att i dessa fall bygga bort beroendet av en leverantör försöker de att även här 
standardisera. De vill komma bort från allt ”småplotter” och samla ihop flera tjänster till en och 
samma leverantör för att skapa bättre samarbete. Detta har dock inte hunnits göra än.  
 
Ett önskemål som inköpsfunktionen har är att bli tillhandahållna en slags ”leverantörskatalog” 
där objektiv information om så många leverantörer som möjligt finns med. Detta önskemål har 
uppstått i och med avsaknaden av en omfattande marknadsanalys med samtliga leverantörer på 
marknaden. Med en leverantörskatalog skulle de kunna välja ut och avgränsa sig till de tio bästa 
och utgå därifrån.  
 
Det är känt att de administrativa kostnaderna utgör en stor del vid nyskapandet av relationer med 
nya leverantörer, och det förekommer även motstånd internt på grund av de band som byggts upp 
med gamla leverantörer. Men till detta hör det faktum att de övriga avdelningarna bedöms på det 
de levererar, och inte på de kostnader de sparar in på.  
 

”Det är en otrolig brist, lednings- och styrningsmässigt, att inte de enskilda avdelningarna är 
kostnadsstyrda”.45 

 
Till det ovanstående hör att de givna budgeterna har nonchalerats och att avdelningarna fått mer 
likvida medel vid överskridande av dem. Värt att nämna är även att säljvolymen är cirka fem 
gånger så stor som inköpsvolymen samt att de är två personer på inköpsfunktionen och 20 
personer på försäljningsavdelningen. Med detta syftar inköpsfunktionen på att det är för lite fokus 
på inköp.  
 
                                                
44 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
45 Ibid 
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De beräknar att ungefär endast 40 procent av de årliga inköpen kommer att täckas detta år. Målet 
är en 100 procentig täckning. 
 

”Det är en ledningsfråga, vill man ha 100 procent måste man öka personalen på inköp”.46 
 
Finanschefen, som inköpsfunktionen rapporterar till, menar att personalstyrkan på en 
inköpsfunktion är en fråga om att fastställa prioriteringar och ansvarsområden. 
 

 
6.10 Utvärdering  
 
Sanofi-Aventis använder sig av olika slags utvärderingar i olika situationer. I följande kapitel 
följer en redogörelse för dessa.  
 
 
6.10.1 Utvärdering av inköpsfunktionen 
 
Inköpsfunktionen utvärderas på kostnadsbasis. En daglig rapportering sker till den lokala 
finanschefen. Denna post har för övrigt sedan juni 2004 bestått av tre olika personer. En 
rapportering sker även till den globala inköpsfunktionens chef i Frankrike. 
 
Inköpsfunktionen har specifika mål för varje inköpsområde. Det innebär att det för varje område 
finns mål att täcka en viss procent av de aktuella inköpen samt att inom dessa områden göra en 
viss bestämd procentbesparing.  
 
Inköpsfunktionen uppfattar dock att det inte finns några direkta krav från ledningen. Funktionen 
gör vad de kan för att hålla sin budget, men görs inte detta är ofta de övre instanserna likgiltiga 
inför detta. En avsaknad av personlig uppmuntran och beröm ges även uttryck för: 
 

”De säger aldrig: Å vad bra att du förhandlade si och så…”47 
 
Drivkraften för att prestera väl kommer istället främst från personliga egenskaper såsom 
personligt engagemang:  
 

”Men samtidigt vill man göra sitt yttersta för sig själv, och för företaget.”48 
 
Ledningsgruppen stödjer inköpsprocessen och dess regler, men ställer i dagsläget inga direkta 
krav. Istället agerar ledningen som en stödjande funktion istället för en kravställande funktion. 
Inköpsfunktionen skulle gärna se att det ställdes högre krav på dem, och avtalen de skapar.     
 
Ledningen själva (i detta fall finanschefen) anser att uppföljningen av inköpsfunktionen fungerar 
på ett mycket bra sätt och att inköpsfunktionen fungerar väl även om den är ny och ständigt 
förbättras. 

                                                
46 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
47 Ibid 
48 Ibid 
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6.10.2 Innan inköp 
 
Innan ett inköp genomförs (om det inte rör sig om en förlängning av ett avtal) sker en utvärdering 
av en leverantör. Denna kan se ut på olika sätt beroende på vad som ämnas att köpa, exempel på 
sådana vid inköp av leasingbilar samt resor kan skådas i bilaga 7. 
 
Som kan skådas i utvärderingsmallarna är dessa väldigt omfattande och uttömmande. De tar 
hänsyn till en rad olika aspekter såsom; företagets allmänna professionalitet, servicenivåer samt 
kostnader.  
 
 
6.10.3 Efter inköp 
 
Uppföljningen efter att en tjänst inhandlats sker främst genom jämförelse med de tidigare 
specificerade avtalen.  En god leverans definieras som:  
 

”Att leveransen uppfyller specifikationen”.49 
 
Det innebär att det utvärderas om leverantören har uppfyllt de, enligt avtalet, förspecificerade 
kraven. Detta innebär att det ställs höga krav på avtalen eftersom allt utanför avtalet inte blir ett 
direkt krav på leverantören. Inköpsfunktionen ser dock stora potentiella fördelar med någon form 
av uppföljning utanför avtalet:   
 

”Uppföljning har knappt ens existerat än så länge! Jag tror det är en brist generellt. Men jag 
tror man kan vinna väldigt mycket på det. Exempelvis kanske inte för att kolla hur långa 

leveranstiderna har varit, utan mer att man får lätt reda på om någon tycker något är dåligt eller 
så. Och då byter man enkelt bara leverantör”.50 

 
Kravställarna har inga direktiv om att meddela inköpsfunktionen vid eventuella brister i 
leveranser från leverantörer. Det finns därför ingen intern fokus på uppföljning, vilket 
inköpsfunktionen idag ser som en stor brist.  
 
Finanschefen menar att de försöker ha en konstant feedback med kravställarna för att se till att de 
är nöjda med tjänsterna. Detta samtidigt som de försöker tillgodose inköpsfunktionens mål, vilket 
tidigare nämnts är finansiellt bundet. Som komplettering till att specifikationen uppfylls, 
uttrycker finanschefen att följande är viktigast vid inköp av en tjänst: 
 
“That we have competing supplier bids that we analyze both in terms of cost and quality to make 

sure that decisions for purchasing are made on fact and not just feelings or relationships”.51 
 
Det område där det idag sker en utvärdering är inköpen av reklamverksamhet. Denna utvärdering 
är ett globalt projekt där det varje halvår görs en utvärdering av hur väl Sanofi-Aventis tycker att 
reklambyrån utför olika delar. Respektive produktchef betygsätter olika delar som sedan skickas 

                                                
49 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
50 Ibid 
51 Mike McClellan, finanschef Sanofi-Aventis 
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till reklamföretaget som uttrycker sin åsikt av kritiken. En uppföljning av denna process skall 
sedan ske kontinuerligt. Utöver denna utvärdering sker i stort sett ingen alls. Detta påpekades av 
inköpsfunktionen själva, och har även konstaterats genom vissa leverantörer.   
 
Inköpsfunktionen har dock uttryckt en negativ aspekt av denna utvärdering trots att de generellt 
sett är positiva till den. Reklambyrån har nämligen i vissa situationer känt sig förnärmade och 
anklagade då de blivit utvärderade av Sanofi-Aventis. Detta är inte bra för samarbetet uttrycker 
inköpsfunktionen. Inköp menar även att detta skulle kunna vara ett uttryck för den svenska 
kulturen som enligt dem i vissa lägen kan uppfattas ha en tendens till konfliktundvikelse, både 
när det gäller att dela ut och att ta emot kritik. 
 
Styrelsemöten är även något som inom en snar framtid kommer att träda i bruk. Dessa möten 
kommer att hållas en gång i halvåret och syftar till att utvärdera inköpsfunktionens arbete med 
fokus på hur samarbetet med leverantörerna har fungerat. Utöver detta anser leverantörerna 
generellt sett att det sker gemensamma förbättringsåtgärder för att förbättra servicen gentemot 
Sanofi-Aventis. 
 
 
6.11 Inköpsfunktionens egen syn på sin interna strategiska betydelse  
 
Inköpsfunktionen anser sig inte vara en del av det strategiska beslutsfattandet i företaget. Det 
uttrycktes vid flera olika tillfällen under intervjun. Ett exempel är detta svar på frågan om de 
anser sig ha en strategisk roll i företaget:   
 

”Nej inte alls. För att ha det ska man vara i ledningsgruppen, det är det enda sättet att få 
tillräckligt mandat för att kunna bestämma (på den nivån) och få full utdelning på funktionen. 

Det är jättesvårt för inköp att sitta o säga till marknadschefen att: Nu har du gjort fel, jag 
godkänner inte det här. Det vore lättare om man var på samma nivå”.52 

 
Det uttrycks även att en av anledningarna till detta skulle kunna vara det faktum att tjänsteinköp 
är ett relativt outforskat område, samt att denna strategiskt viktiga roll endast uppnås inom de 
traditionella tillverkande företagen, där direkt material för produktion köpes in. 
 
Den främsta interna makt som funktionen anser sig besitta är att de måste godkänna alla inköp. 
Inköp ser dock denna befogenhet som ett skyddsnät för VD eftersom det innebär att de har 
möjlighet att förhindra förhastade beslut. 
 
Det uttrycks från inköpsfunktionen att det verkar vara ett generellt problem inom de flesta företag 
att viktig information, och då främst på inköpssidan, tyvärr saknas. Detta kan bero på resursbrist 
eller att ekonomisystemen där informationen ligger är mer anpassade för bokföringen och som 
underlag till budgetrapporter och liknande.  
 
”Inköpsområdet har inte varit i fokus […] den här kontoplanen vi följer är inte uppbyggd på det 

viset som inköp skulle behöva”.53 
                                                
52Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
53 Sofia Andersson, inköpschef Sanofi-Aventis 
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Det ovanstående anses leda till att funktionens strategiska betydelse minskar. Men de själva tror 
att inköpsfunktionen kommer att utvecklas enormt inom de närmsta åren.  
 
Finanschefen är inblandad i de flesta lokala viktiga strategiska beslut och deltar i de flesta av 
inköpsfunktionens viktiga beslut över huvud taget. De beslut som tas handlar mestadels om 
resursallokering och finansiell planering. Finanschefen styr med andra ord inköpsfunktionen 
relativt mycket. 
 
 
 



7. Analys  
 
I detta avsnitt utformar vi vår analys utifrån våra egna kunskaper och teorier samt empiriska 
fakta. Med detta förfarande ämnar vi att besvara vår problemformulering och vårt syfte. 
Strukturen på detta avsnitt kommer att baseras på vårt tidigare utarbetade teoretiska 
ramverk.  
 
 
7.1 Relationerna till leverantörerna 
 
Med en leverantörsbas som utgörs av cirka 850 leverantörer kan varje enskild relation inte 
vara den andra lik och heller inte lika starka. Till att börja med är det för många leverantörer 
totalt sett. En rejäl granskning av samtliga befintliga leverantörer för att sedan eliminera de 
mindre tillfredställande skulle behöva göras. Anledningen till detta är att även 
inköpsfunktionen själva anser sig ha alltför många leverantörer. 
 
Teorin kring byte av serviceleverantör (kapitel 3.7) uppmärksammar också det faktum att det 
finns en upplevd bekvämlighet i att behålla en befintlig serviceleverantör. Denna 
bekvämlighet har funnits inom Sanofi-Aventis tidigare och finns även till en viss del kvar. 
Inköpsfunktionen har dock uppmärksammat detta, och arbetar idag på ett bättre sätt för att 
välja leverantörer efter mer strukturerade och relevanta grundval.   
 
Med tanke på tjänsteinköpens karaktär är det fördelaktigt med färre leverantörer, vilket 
möjliggör partnerskapsrelationer istället för konventionella leverantörsrelationer. Något som 
styrker detta är de resultat som framkommit i våra frågeformulär. I dessa har det framkommit 
att även leverantörerna eftersträvar partnerskapsrelationer.  
 
Vi föreslår en mer formell klassificering av de leverantörer som Sanofi-Aventis idag har. 
Enligt teorin om relationsnivåer (kapitel 3.4.1) kan leverantörsbasen delas in i tre olika delar. 
Denna indelning (eller en liknande enligt ABC-principen) skulle innebära att Sanofi-Aventis 
dels kan urskilja deras viktigaste leverantörer, dels rikta resurserna efter detta. Ett annat 
argument för detta är att det skulle skapa en bättre överblick över leverantörsbasen för 
inköpspersonalen, något som de eftersträvar.  
 
Denna förbättrade överblick kan och bör användas för att möjliggöra en förståelse för vilka 
tjänster som kan läggas över på en och samma leverantör, och samtidigt välja bort en annan 
leverantör. Detta steg från single sourcing till multiple sourcing, det vill säga att en leverantör 
ansvarar för fler tjänster, är även det något som Sanofi-Aventis efterfrågar. Följden bör bli att 
den leverantör som blir tillhandahållare av fler tjänster känner sig mer trygg i relationen 
samtidigt som det bör leda till lägre priser för Sanofi-Aventis.  
 
Nivån som finns i relationerna med leverantörerna som Sanofi-Aventis har, speglar sig direkt 
i deras höga antal leverantörer. Skulle leverantörsbasen bestå av betydligt färre leverantörer 
skulle varje enskild relation bli starkare. Med starkare relationer menar vi ett samarbete byggt 
på tillit, stabilitet samt fakta, och inte på det känslomässiga. Detta skulle innebära att 
inköpsfunktionen automatiskt kan ta större och mer betydelsefulla beslut. Funktionen går i 
detta fall från en mer operationell roll mot en strategisk roll som skulle kunna innefatta beslut 
såsom insourcing av leverantörer och nyutveckling av exempelvis tekniska administrativa 
lösningar. Detta är kostnadsbesparande eftersom det innebär höga kostnader att dels inneha 
många leverantörer samt att byta serviceleverantör.    
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Den interna strategiska betydelsen av inköpsfunktionen i Sanofi-Aventis är direkt påverkad av 
de relationer som företaget har med sina leverantörer. Detta beror på att starkare relationer 
skapar nödvändigheten av större strategiska beslut, vilket givetvis ökar dess strategiska 
interna betydelse.  
 
Den interna strategiska betydelsen påverkar i sig även de leverantörsrelationer som Sanofi-
Aventis har. Om Sanofi-Aventis inköpsfunktion idag haft en större intern strategisk betydelse 
hade detta inneburit att mer resurser hade allokerats till dem. Resurser som kan användas för 
att utveckla och stärka partnerskapsrelationer samt möjliggöra en genomgående analys av 
leverantörsbasen. Detta skulle kunna innebära en minskning i antalet leverantörer samt en, 
som tidigare nämnts, bättre struktur av denna bas.           
 
 
7.2 Tjänsternas karaktär 
 
Enligt teorin om ”servicekaraktärens betydelse vid inköp” (kapitel 3.9) som är kopplad till 
området tjänsternas karaktär i vår teoretiska modell, kan ett inköp karakteriseras efter dess 
utvärderingsmöjlighet. De tjänster som Sanofi-Aventis köper in har, på grund av att de är 
tjänster, endast en möjlighet att utvärderas efter att de inhandlats. Eftersom Sanofi-Aventis 
köper in en rad olika tjänster skiljer sig självfallet möjligheterna till utvärdering från tjänst till 
tjänst. Merparten av dessa tjänster tillhör den kategori som är svår att utvärdera. Detta grundar 
sig i tjänsternas höga komplexitet samt att bedömningen av tjänsternas kvalitet alltid är 
subjektiv.  
 
Denna komplexitet blir bland annat framträdande i företagets högfrekventa konferenser vilket 
krävs för att kunna diskutera viktiga områden mer ingående. Dessa konferenser skulle dock 
med kostnadsmässig fördel kunna hållas i företagets egna lokaler istället för att hyra externa 
anläggningar, där även resor blir en kostnad.  
 
Den ovanstående komplexiteten resulterar i att Sanofi-Aventis placeras in i ruta fyra i den 
nämnda teorin, vilket ur utvärderingssynpunkt innebär den svårast möjliga situationen. 
Företaget har idag en bra utvärdering före ett inköp (se bilaga 7) i och med att den berör de 
mest betydelsefulla faktorerna och berör samtliga relevanta kriterier. Däremot saknas en 
utvärdering efter ett inköp. Detta är en otroligt stor brist, speciellt med tanke på den goda 
utvärderingen innan ett köp vilken skulle kunna utgöra en mycket bra grund för en 
uppföljning. Med en utvärdering skulle inköpsfunktionen också kunna underlätta en 
kvantifiering av de inkomster som inköpen leder till. 
 
Vi ser ingen anledning och absolut inga fördelar med att utesluta en uppföljning efter ett 
genomfört inköp. Med en uppföljning skapas gripbara resultat, den ger en möjlighet till 
jämförelser samt ger underlag för ett mer rationellt fortsatt arbete. Att påstå att en utvärdering 
av tjänsterna är omöjlig på grund av tjänsternas problematik är inte heller befogat. Sanofi-
Aventis bör göra en uppföljning gentemot deras utvärdering innan inköpet samt komplettera 
detta med utvärdering av andra faktorer, som till exempel statliga och branschspecifika 
bedömningar.    
 
Eftersom karaktären av de specifika tjänster som inhandlas av Sanofi-Aventis präglas av att 
de inte går att jämföra med andra liknande tjänster fullt ut, är ingen av deras tjänster den andra 
lik på grund av dess samtida produktion och konsumtion. Det finns därför inga ”klara” 
direktiv för hur deras tjänsteinköp skall se ut och därför blir den subjektiva uppfattningen 
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viktig. För leverantörerna till Sanofi-Aventis innebär det att varumärkespåverkan blir ett sätt 
att påverka inköpsfunktionen.  
 
Det är viktigt att Sanofi-Aventis är medvetna om denna indirekta påverkan och fram till dess 
att deras mål i att eliminera denna påverkan är uppfylld, arbetar med att utnyttja detta för att 
stärka relationerna och lojaliteten med deras leverantörer. Varumärkespåverkan skapar en 
kommunikationsprocess som kan stärka en relation, oavsett om mottagaren är mottaglig för 
dess innehåll eller inte.          
 
Det är återigen den specifika karaktären, som exempelvis infinner sig i en införskaffad 
konsulttjänst, som ökar osäkerheten i att specifikationen inte blir uppfylld. Både finanschefen 
och inköpsfunktionen önskar dessutom att ha flera olika leverantörer att välja på för varje 
tjänst. Detta tror vi ytterligare förstärker denna osäkerhet i att specifikationen inte uppfylls 
eftersom de aldrig kan veta exakt hur en tjänst kommer att se ut, speciellt inte då de önskar 
använda sig utav multiple sourcing.  
 
Denna osäkerhet, i att inte veta tjänstens kvalitet innan köp, går dock att undvika. Detta kan 
bland annat göras genom att ha en fast budget för inköpet (något som är en brist idag), ha 
frekventa möten med konsulterna, betalning endast mot utfört arbete (något som 
inköpsfunktionen idag försöker bruka) samt att endast använda sig utav etablerade konsulter 
inom området. Många av dessa idéer anser vi ha en god direkt applicerbarhet i vårt fall och 
flera av dessa kan skådas i kapitel 4.1, risker vid köp av konsultverksamhet. 
 
Den tidigare forskningen som visade att psykologiska faktorer spelar en viktig roll vid denna 
typ av upplevda risk är viktigt att beakta som inköpsfunktion. Det gäller för Sanofi-Aventis att 
försöka se till att en risk, såsom risken för personligt missnöje, inte blir en grund för 
beslutsfattande. Det är med andra ord av stor vikt att skilja på dessa från mer rationellt 
grundade risker, och att vara medvetna om att de existerar.  
 
Inköpsfunktionens interna strategiska betydelse är starkt beroende av det faktum att det är 
tjänster som köps in. Svårigheten i att utvärdera dessa skapar svåranalyserade resultat för 
inköpsfunktionen, vilket gör dess strategiska roll än mer tvivelaktig eftersom det inte finns 
kunskap om vad funktionen presterar. Utvärdering är med andra ord ett måste för att kunna 
motivera en strategisk betydelse för inköpsfunktionen.  
 
Tjänsternas karaktär påverkas i sin tur även av den interna strategiska betydelsen för 
inköpsfunktionen. Detta sker på ett indirekt sätt, där en hög strategisk betydelse skulle skapa 
mer resurser i form av tid, vilket i sin tur utmynnar i att mer tid kan nyttjas till att utvärdera de 
köpta tjänsterna. Detta innebär en komplicerad paradox, då en strategisk betydelse både är en 
följd och ett måste för utvärdering. Detta stärks av våra frågeformulär där det framkom att 
vissa leverantörer uttryckte en upplevd resursbrist sett till personal inom inköpsfunktionen. 
Mer specifikt uppfattades inköpsfunktionen i dessa fall som väldigt otillgänglig.  
 
 
7.3 Inköpsprocessen 
 
Inköpsprocessen inkluderar många olika aspekter inom Sanofi-Aventis. Det kostnadsmässigt 
drivna målet med denna inköpsprocess är det enda som huvudsakligen utvärderas. Följden av 
att inköpsfunktionen enbart bedöms på sina kostnadsbesparingar är bland annat att kvalitén 
riskerar att bli lidande. Detta på grund av att inköpsfunktionen främst prioriterar de billigaste 
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tjänsterna, eftersom de mäts efter deras finansiella besparingar. En bättre lösning på detta 
skulle kunna vara att inkludera det kvalitetsmått, som även kravställarna utvärderas efter, i 
inköpsfunktionen. Det skulle eliminera konflikter mellan inköpsavdelningen och kravställarna 
samt ge inköpsfunktionen en mer rättvisande bild av deras arbete.  
 
En annan lösning skulle kunna vara att införa ett finansmått hos kravställarna i likhet med 
inköpsfunktionens. Detta skulle göra kravställarna mer kostnadsmedvetna och på så sätt 
lättare kunna förstå och samarbeta med inköpsfunktionen. Vidare skulle det även kunna 
minska det problem som uttryckts inom företaget där budgetar från flera håll nonchalerats, 
framförallt från kravställarnas håll. Den budget som kravställarna ställs inför har på flera håll 
inte behandlats som en budget som skall följas, utan som en riktlinje som kan överskridas.  
 
Detta måste ledningen undvika och med tydligare signaler, likt de som ges till 
inköpsfunktionen, förhindra. Vi tror att en möjlig förklaring till denna nonchalering är 
läkemedelsbranschens starka finansiella position, vilket kan skådas i bilaga 8, och framförallt 
de väldigt stora ekonomiska tillgångarna inom företaget. Detta kan i sig härledas till den 
branschspecifika inkomstinbringande mognadsfasen i produktlivscykeln, som karakteriseras 
av mycket inkomstbringande perioder (då en lyckad produkt lanseras) samt kostsamma 
perioder (då ett forsknings- och utvecklingsstadie påbörjas, eller ett patent löper ut).  
 
I de marknadsundersökningar som utförs inledningsvis av köprocessen har inköpsfunktionen 
som mål att standardisera dessa. Detta anser vi vara en god idé, inte bara för att få ett större 
urval att välja bland utan även för att det kan underlätta upphandlingsprocessen. Det är dock 
viktigt att kreativiteten bibehålls i dessa marknadsundersökningar och att de inte fastnar i 
enkelspåriga arbetssätt allt för mycket.  
 
Det sista steget i köpprocessen för en tjänst utgörs av utvärdering. Utvärdering är viktigt i 
flera olika aspekter. Speciellt från ledningens sida när det gäller att utvärdera 
inköpsfunktionen efter olika krav, som ska finnas förutbestämda. Ledningen måste ställa krav 
(kalkyler med vad de förväntar sig) för att kunna utvärdera inköpsfunktionen och göra 
jämförelser. Detta saknar inköpsfunktionen idag. Den utvärdering som finns är inte tillräckligt 
specifik och ställer därmed inga direkta krav på inköpsfunktionen.  
 
Eftersom dessa krav saknas från ledningen utsänder det signaler av att inköpsfunktionen inte 
uppfyller en viktig roll. Med utförligare krav och större vikt vid utvärderingen skulle 
inköpsfunktionen få en mer betydande roll internt inom Sanofi-Aventis. Kan detta uppnås 
skulle det samtidigt skapa möjligheter att utveckla inköpsprocessen och ytterligare betona 
samtliga delar i processen ytterligare.   
 
 
7.4 Inköpsfunktionens struktur 
 
Förändringen från en decentraliserad inköpsstruktur till en centraliserad sådan innebär 
fördelar för Sanofi-Aventis på så sätt att det skapar stordriftsfördelar i inköpsprocessen 
eftersom fler transaktioner samlas inom en och samma del av företaget. Detta kan konkret 
visa sig i minskade administrativa kostnader och en bättre förhandlingsposition gentemot 
Sanofi-Aventis leverantörer. Denna förbättrade förhandlingsposition har även 
uppmärksammats av en leverantör som anser att inrättandet av den centraliserade funktionen 
medfört mer tyngd till inköpsfunktionen vid inköp av exempelvis möten, konferenser och 
kongresser. 
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Det faktum att Sanofi-Aventis tidigare haft decentraliserad struktur kan i sig vara en mycket 
betydande anledning till att inköpsfunktionen idag har en mindre strategisk betydelse än vad 
den borde. Tidigare var inköp integrerat i olika införskaffningsenheter, detta innebar att 
inköpen skedde mycket utspritt och ostrukturerat (inte nödvändigtvis i negativ bemärkning). 
Den strategiska betydelsen som då fanns inom respektive enhet bör ha varit svår att upptäcka 
för ledningen på grund av dess mindre del i ett större sammanhang. Idag har detta förändrats 
och inköp har blivit en ”större” aggregerad funktion inom företaget.  
 
Risken finns dock att den nödvändiga ledningsacklimatiseringen som krävs för detta, inte ägt 
rum. Ledningens syn på inköpsfunktionens strategiska betydelse har med andra ord inte 
förändrats, vilket den borde. Detta påstående stärks av det faktum att ledningen som närmast 
arbetar med inköpsfunktionen bestått av många olika personer under en kort tid, vilket 
självfallet försvårar arbetet med att förändra en så pass omfattande sak såsom 
resurstillhandahållning av en avdelning.  
 
Den underbemanning som idag råder inom inköpsfunktionen är troligen en följd av den 
tidigare decentraliserade strukturen. Förr bestod ”funktionen” av betydligt fler individer som 
ansvarade för inköpen, vilket helt föll bort i och med centraliseringen. Även om en 
centraliserad funktion borde minska arbetsbördan totalt sett tack vare stordriftsfördelar, har 
arbetsbördan per individ sett ökat markant på grund av att den idag enbart består av två 
personer. Denna underbemanning kan bero på finanschefens åsikt kring detta, då han anser att 
personalstyrkan på en inköpsfunktion är en fråga om att fastställa prioriteringar och 
ansvarsområden.  
 
Stora besparingar skulle antagligen kunna göras om inköpsfunktionen utökades, både 
kostnadsbesparingar och tidsbesparingar. Det skulle samtidigt kunna leda till en ökad 
tillgänglighet hos inköpsfunktionen. Detta stärks av svaren i våra frågeformulär, där vissa 
leverantörer besannar bland annat otillgängligheten. I detta sammanhang har vi dock urskiljt 
samarbetslängden som betydande för denna uppfattning. En ökad tillgänglighet skulle vidare 
nämligen öka tillfredställelsen hos leverantörerna.  
 
Det faktum att inköpsfunktionen är strukturerad som den är gör att kommunikationen med 
övriga funktioner och ledningen inom Sanofi-Aventis blir högst väsentlig. Genom att försöka 
uppnå en exakt och frekvent kommunikation ökar de chansen att stärka sin interna strategiska 
betydelse. Detta genom att den interna kommunikationen blir viktig för att förmedla 
inköpsfunktionens arbetsätt, visioner och roll.  
 
 
7.5 Intern och extern benchmarking 
 
Vi har i samtliga kapitel i denna analys berört en avsaknad av utvärdering, det vill säga en 
intern benchmarking. För att en intern benchmarking ska fungera väl krävs, bland mycket 
annat, en öppenhet inom organisationen och ett starkt engagemang från ledningen. Ett 
exempel på en bristande öppenhet är att kravställarna idag inte ger feedback till 
inköpsfunktionen på de inköpta och förbrukade tjänsterna.  
 
Om en intern benchmarking skulle börja tillämpas utifrån inköpsfunktionen kommer det att 
bli lättare att i framtiden göra jämförelser med tidigare resultat och även göra jämförelser 
avdelningsvis. Med detta som grund kan de inom organisationen lättare avgöra vilken 
strategisk roll de enskilda funktionerna skall utgöra.  
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8. Slutsats 
 
I detta avsnitt redovisar vi för de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår genomförda 
studie. Sammanfattningen av denna slutsats kan skådas i tabell 5 i slutet av detta avsnitt. 
 
 
Idag har inköpsfunktionen en alltför låg intern strategisk betydelse inom Sanofi-Aventis. 
Detta beror på en rad olika faktorer, och för att stärka denna position krävs ytterligare 
åtgärder.  
 
Anledningen till att vi sökt riktlinjer för att stärka inköpsfunktionens interna strategiska 
betydelse är inget självändamål i sig. Motiveringen för detta är de rationaliseringsvinster som 
vi påvisat, och framförallt som den tidigare forskningen (kapitel 4.5) uppvisat.  
 
Genom att Sanofi-Aventis gör en klassificering av sina leverantörer, kan de urskilja de 
viktigaste av dessa. Detta möjliggör både en reducering av den befintliga leverantörsbasen, 
samtidigt som det skapar starkare relationer med de utvalda leverantörerna. Detta förfarande 
stärker den interna strategiska betydelsen för inköpsfunktionen.       
 
Komplexiteten i de inköpta tjänsternas karaktär innebär att det bland annat skapas en 
osäkerhet. Denna osäkerhet återspeglas på flera olika sätt. Vi har konstaterat att Sanofi-
Aventis tjänsteinköp är svårutvärderade, men samtidigt att detta inte är en anledning till att 
utelämna utvärderingen.  
 
Inköpsprocessen är en omfattande process. Att enbart genomföra en kostnadsbaserad 
utvärdering av inköpsfunktionens arbete inom denna måste ses som något negativt. Detta 
tillsammans med att inköpsfunktionens prioriteringar på tjänsterna främst utgörs av 
kostnadsaspekten är upphov till en förändring, eller åtminstone en utökning av diverse 
kriterier. I detta sammanhang blir ledningens ansvar och kravställande betydelsefulla faktorer.   
 
Inköpsfunktionens centralisering påverkar dess idag låga interna strategiska betydelse. Men 
det gör även aspekter som härleds till dess historiska decentralisering. Tack vare inrättandet 
av den centraliserade inköpsfunktionen bör det vara lättare att stärka dess betydelse genom 
bland annat en ökad förhandlingskraft och stordriftsfördelar. Samtidigt gäller det att ledningen 
anpassar sig till den nya strukturen samt att de framhåller den interna kommunikationen inom 
Sanofi-Aventis. Ledningen har även en mycket stor roll i att förse inköpsfunktionen med de 
resurser (främst i form av personal) som krävs, vilket det idag råder brist på. 
 
Slutligen rekommenderar vi att en intern benchmarking bör införas utifrån inköpsfunktionen, 
vilket har genomsyrat den problematik som vi har behandlat. Avsaknaden av en utvärdering 
efter genomförda inköp och uppföljning är en stor brist, och kan med stora fördelar 
implementeras. Genom detta ökar chanserna för att stärka den interna strategiska betydelsen 
för inköpsfunktionen.  
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Tabell 5: Sammanfattande områden och påverkansfaktorer för inköpsfunktionens interna strategiska 
betydelse  
Källa: Söderström och Wickberg, 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område              Påverkansfaktorer                          
Relationerna till leverantörerna              - Klassificering 
                                                                     - Minskat antal leverantörer 
                                                                     - Starkare relationer  
 
Tjänsternas karaktär                                - Hög komplexitet   
                                                                     - Osäkerhet 
                                                                     - Svårutvärderat 
 
Inköpsprocessen                                        - Utvärdering/prioritering (endast kostnadsbaserat) 
                                                                     - Ledningens ansvar och krav 
 
Inköpsfunktionens struktur                      - Centraliserad    
                                                                     - Ledningens anpassning 
                                                                     - Intern kommunikation viktig 
                                                                     - Ytterligare resurser 
 
Intern benchmarking                                - Uppföljning och utvärdering 
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9. Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt förs en avslutande diskussion av uppsatsen. Kritik till eget arbete belyses, bland 
annat utifrån uppsatsens reliabilitet och validitet. Förslag på framtida forskning presenteras 
och diskuteras även. 
 
 
9.1 Kritik till eget arbete  
 
Ett problem med detta arbete är att vår studie genomförts en kort tid efter att fusionen ägt 
rum. Detta har inneburit att företaget fortfarande arbetar med att stabilisera denna, och därför 
är inte alla funktioner (framförallt de nyinrättade) helt acklimatiserade.  
 
Ett närbesläktat problem uppstod i och med att en hel del av de intervjuade personerna är nya 
inom organisationen. Detta innebar svårigheter med att få fram fakta för jämförelser med den 
tidigare strukturen, vilket kan ses som relevant för att förklara nutida företeelser. 
 
Vidare var våra intervjuer uppbyggda på så sätt att de till en viss del återgav de intervjuades 
subjektiva åsikter. Dessa åsikter speglar därför inte nödvändigtvis resten av organisationens 
uppfattning kring ämnet i fråga.  
 
Det faktum att vi endast använde oss utav tre utskickade frågeformulär för att registrera 
leverantörernas åsikter kan ses som en brist i reliabilitet. Reliabiliteten i detta arbete skulle 
även ha kunnat förbättras genom att låta Sanofi-Aventis läsa igenom uppsatsen innan 
slutinlämningen. Tyvärr har inte möjlighet funnits till detta på grund av tidsbrist. Vi anser 
dock att vi slutligen uppnått en hög validitet i uppsatsen med tanke på att vi besvarat dess 
syfte.  
 
En avslutande problematik är att vi inte haft tillgång till några siffror om exakta kostnader för 
inköpsfunktionen och dess olika delar i relation till andra funktioner inom företaget. Vi har 
heller inte haft tillgång till några jämförelsetal för branschen vilket försvårar studien. Vissa 
delar av vår undersökning (främst den eventuella resurstillförseln till funktionen) kunde ha 
fått högre validitet vid numeriska beräkningar. 
 
 
9.2 Förslag på framtida forskning 
 
En fortsatt forskning kring detta ämne skulle kunna vara en studie som fortlöpande 
undersöker hur inköpsfunktionens interna strategiska betydelse utvecklas med tiden. Denna 
betydelse kan komma att förändras i takt med den tid som inköpsfunktionen existerar.  
 
Att göra en kvantifierbar studie kring vilka ekonomiska följder en resurstillförsel skulle få för 
inköpsfunktionen skulle även vara av intresse. Denna studie skulle dock kräva en stor mängd 
intern information samt någon form av fältstudie.  
 
I skrivande stund är införandet av ett elektroniskt inköpssystem påbörjat. Vad detta skulle 
komma att innebära, rent arbetsmässigt, ekonomiskt samt för företagets konkurrenskraft är då 
en intressant fråga att studera. Som helhet skulle det vara av intresse att mer ingående 
undersöka hur företagskulturen påverkar inköpsfunktionen.  
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10.4 Intervjuer 
 
Personlig intervju utförd med Sofia Andersson, inköpschef på Sanofi-Aventis,  
Alvik Strand, 050329, klockan 15:00.  
 
Mailintervju utförd med Mike McClellan, finanschef på Sanofi-Aventis,  
050503.   
 
 
10.5 Övriga källor 
 
Frågeformulär, utskickade via e-mail till tre stycken leverantörer, 050503.  
 
Sanofi-Aventis årsredovisning 2004.  
 
Tilldelad interninformation om Sanofi-Aventis från Sofia Andersson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

Bilaga 1 
 
Frågeområden vid intervjun med Sofia Andersson, Sanofi-Aventis  
 

1. Allmänna frågor om Sanofi-Aventis 
2. Leverantörsbasen 
3. Inköp och inköpsfunktionen 
4. Tjänsternas karaktär  
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Bilaga 2 
 
Frågor vid mailintervjun med Mike McClellan, Sanofi-Aventis 
 
Dessa frågor utgör ett komplement till den intervju vi genomfört med Sofia Andersson. Vi 
genomför denna mailintervju för att få en bredare förståelse om inköpsfunktionens roll inom 
Sanofi-Aventis. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer inte att citeras 
utan ditt tillstånd.  
 
Vi ber dig, Mike McClellan, om så utförliga svar som möjligt för att dessa frågor skall vara 
användbara för oss.  
 
1. Vad är enligt dig inköpsfunktionens huvudsakliga uppgift inom Sanofi-Aventis? 
2. Vilka strategiska frågor är du involverad i? Och vilka av dessa tycker du är viktigast?  
3. Vilka mål har ni med er inköpsfunktion? 
4. Vilken intern strategisk roll anser du att inköpsfunktionen har idag? 
5. Anser du att inköpsfunktionen håller sin utstakade budget? 
6. Vilken tjänst anser du vara viktigast för Sanofi-Aventis att köpa in? 
7. Vad anser du vara viktigast vid inköp av en tjänst?  
8. Tycker du att samtliga beslut om inköp skall gå via/genom inköpsfunktionen? 
9. Anser du att inköpsfunktionen har tillräckliga resurser (sett till arbetskraft)? 
10. Hur frekvent är kommunikationen mellan dig och inköpsfunktionen? Och skiljer sig denna 

frekvens jämfört med andra avdelningar/funktioner? 
11. Hur utvärderar du inköpsfunktionen (efter vilka kriterier)?  
12. Varför tycker du att det är viktigt att utvärdera de tjänster som köps in?  
13. Hur pass mycket anser du dig styra över inköpsfunktionens beslut?  
14.  Hur tycker du att uppföljningen fungerar med hänsyn till;  
 
 a) Utvärderingen av en ”konsumerad” (inhandlad) tjänst?                 
 b) Uppföljningen av inköpsfunktionens resultat ställt mot dess mål?  
 
15. Planerar ni några förändringar för/inom inköpsfunktionen inom den närmsta framtiden? 
16. Övriga åsikter? Finns det någonting som du kan tänka dig vara relevant för oss? 
 
 
Vi tackar dig för din tid och återkommer med det slutgiltiga arbetet i slutet på maj.  
Vi ser fram emot dina svar, vilka du kan sända till robert01.soderstrom@student.sh.se  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Mattias Wickberg och Robert Söderström, Södertörns Högskola/KTH 
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Bilaga 3 
 
Frågeformulär till de tre leverantörerna 
 
Hej, 
 
Detta frågeformulär, bestående av 14 frågor, har utarbetats av Robert Söderström och Mattias 
Wickberg, Södertörns Högskola/KTH. Syftet med detta formulär är att komplettera 
information till vår pågående D-uppsats, som utarbetas i samarbete med Sanofi-Aventis. För 
att få ett så brett perspektiv som möjligt har vi valt att även registrera leverantörernas åsikter, 
då vi tror att detta kan hjälpa både er och Sanofi-Aventis.   
 
De uppgifter ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och ni kommer inte att citeras 
utan ert tillstånd, eller på andra sätt nämnas så att er identitet/leverantörsnamn kan avslöjas.  
 
Vi ber er svara på detta formulär så utförligt som möjligt och inte tveka med att dela med er 
av era åsikter. Vi tackar er för ert deltagande och om ni så önskar kommer vi att bistå er med 
en färdig version av vår uppsats.  
 
Var vänlig besvara frågorna i detta Word-dokument och skicka dem tillbaka till 
avsändaradressen.    
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1. Hur länge har ni sålt tjänster till Sanofi-Aventis? 
 
2. Har arbetet förändrats på något sätt för er efter att en central inköpsfunktion inrättats i 

företaget Sanofi-Aventis (i samband med sammanslagningen)? Om ja, på vilket sätt? 
 

3. Vad tycker du har blivit bättre och vad tycker du har blivit sämre? 
 

4. Hur tycker du att det generellt sett har blivit efter sammanslagningen? (sätt ett kryss vid 
den siffra som du tycker bäst svarar på frågan). 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 
Bättre                                                    Sämre
           
        

5. Hur tycker du att er relation med Sanofi-Aventis påverkats efter att en central 
inköpsfunktion inrättats? 

 
6. Hur tycker du att kommunikationen förändrats efter att en central inköpsfunktion 

inrättats?  
 

7. Hur tillgängliga (möjlighet att få tag på) anser du att personalen på Sanofi-Aventis 
inköpsfunktion är? (sätt ett kryss vid den siffra som du tycker bäst svarar på frågan). 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Väldigt tillgängliga                                 Väldigt otillgängliga 
 
 
 

8. Skulle det vara önskvärt med flera olika kontaktpersoner vid upphandlingar och 
försäljning förutom inköpsfunktionen på Sanofi-Aventis? 

 
9. Till vilken grad tycker du att samtliga beslut om inköp skall gå via/genom 

inköpsfunktionen i Sanofi-Aventis? (sätt ett kryss vid den siffra som du tycker bäst svarar 
på frågan). 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Helt                                                    Inte alls 
 
 

10. Har er marknadsföring mot Sanofi-Aventis förändrats sedan inrättandet av deras 
inköpsfunktion? 

 
11. Anser du att det föreligger några risker för Sanofi-Aventis vid sina tjänsteinköp från 

er? 
 

12. Skulle du vilja förändra någonting i ert samarbete med Sanofi-Aventis? Och i så fall 
vad? 
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13. Anser du att upphandlingstiden är tillfredställande? 
 
14. Anser du att Sanofi-Aventis följer upp er tjänsteförsäljning efter att den förbrukats? 

Sker det några gemensamma förbättringsåtgärder för att förbättra er service mot 
Sanofi-Aventis?  

 
 
 

Tack återigen för din medverkan! 
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Bilaga 4  
 
Samtliga 36 strategier för att minska osäkerhet vid inköp av konsultuppdrag 
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Bilaga 5 
 
Organisationsschema för finanssektionen inom Sanofi-Aventis 
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Bilaga 6 
 
Inköpsordermall 
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Bilaga 7 
 
Utvärderingsmallar för leasingbilar (tabell B1) respektive resor (tabell B2) 
 
Criteria Weight LP Sum Comment 
       
Company       
Financial rating (Dun & Bradstreet) 5 5 25 AA 

Organisation 4 5 20

50 personer, 16000 fordon. 
Även verksamhet i övr världen 
(internat. logistikcenter mkt 
intressant).  

Quality certification 3 4 12
Supervised under ARIS (group 
internal programme). 

Environment certification 3 4 12 Work with Green Business AB. 
"KAM" / styrgruppsmöten 5 2 10 Ej föreslagit, men "ställer upp". 
Innovative/"up-to-date"/"forcing" 5 4 20  
Customer focused 5 3 15  
Previous experience of supplier/reference 
customer 5 2 10  
       
Subtotal COMPANY     124   
       
Services       
Fuel (partners) 5 5 25  
Tyres (brands, quality, locations) 5 5 25 Däckia + Euromaster 
Invoice control sufficient 5 3 15  
Rental car (brands, categories, locations) 4 5 20 Dock dåliga hyrvillkor.(?) 
Administration 5 3 15  
Management 5 5 25  
Drivers' journals, process and handling 5 3 15  
Processes 5 5 25  
Statistics 5 5 25  
Dedicated contact person 5 3 15 Availability can be questioned. 
Guarantee handling 3 4 12  
       
Subtotal SERVICES     217   
     0  
Financial       
Statement of account/settlement 5 3 15 Endast 1-2 ggr/år 
Linear depreciation method 4 5 20  
Invoicing, file format 5 5 25  
Operational leasing from first day 5 5 25  
       
Subtotal FINANCIAL     85   
       
Cost       
Purchasing of new cars 4 3 12  
Interest rate 5 4 20  
Highest resale value secured 4 5 20 To end customers. 
Treating each car individually instead of 
collectively (sale surplus) 5 1 5  
Residual value, surplus to S-A 4 5 20 50% to S-A 
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High residual value for short distance cars (60 
000 km)  5 5 25

Highest residual value for all 
cars requested (52-52,4%). 

High residual value for long distance cars (120 
000 km) 5 5 25

Highest residual value for all 
cars requested (41-42,5%). 

Trading of cars (cost) 3 5 15 FOC 
Insurance (cost) 4 5 20  
Excess (insurance cost) 3 3 9 3600:- 
Fuel (discounts) 4 4 16  
Tyres (discounts) 5 4 20 35-45% rabatt. 
Rental cars (discounts) 4 0 0 Net cost not known for us. 

Cost for early termination of individual car 4 4 16 1000:- 
Administration & management fee (incl 
outsourcing) 5 3 15 306 000 yearly. 
Loss of interest rate due to "banking" 4 3 12  
Payment terms 4 4 16 30 days. 

Cost for early termination total car fleet 4 5 20 Due to no cost for AP contract. 
Low net value of overtaken car fleet 4 4 16 "Market value" 
       
Subtotal COST     302   
       
Legal       
Termination clause       
Right to change contact persons       
Disputes       
SLA and responsibility matrix       
       
Subtotal LEGAL         
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Evaluation critera   CWT Travellink 

Financial rating (UC):  4 5 
                

Services requested: 
Weight 

(1-5) Comment 
Score 
(1-5) Sum Comment 

Score 
(1-5) Sum 

Full scope of booking (air, 
accomodation, rental car, 
transportation) 5   5 25   5 25

Ticket tracking (non-used tickets 
and automatic refunding) 2 

Gratis. 
Varje dag. 5 10

För e-tickets 
en 
gång/kvartal. 
500:-/biljett. 3 6

Passenger tracking 5   5 25   3 15
Visa assistance 3   5 15   5 15
24 hours service 3   5 15   5 15
Compliance travel policy and 
agreements 5   5 25   5 25
User-friendly selfbooking system 5   3 15   5 25

Propose cheapest travel alternative 
(Amadeus, internet, our 
agreements, travel agency 
agreements) 5   4 20

Policy eller 
lägre möjlig. 
Dock täcks 
ej alla 
lågkostn 
bolag i 
självbokn 
systemet. 4 20

Provide deviation reports for 
rejected cost saving proposals 4   4 16   3 12
On-line booking service and 
assistance 4   4 16   5 20

Handling of travel profiles 5 

Portrait 
kommer 
lösa detta. 
Datum 
oklart. 2 10   5 25

Statistics 5   5 25   4 20
Quality control 3   4 12   4 12
Training for travel bookers 4   4 16   4 16
Information updates 4   4 16   3 12
Dedicated Sanofi-Aventis group at 
travel agency 4   4 16   1 4
Group and conference booking 
services 4   4 16   3 12

Invoicing methods (all travels via 
travel account) 5 

Kan 
troligtvis 
lösas. 3 15   5 25

Payment platform (handles our 
existing suppl) 5   5 25   5 25
Organisation (educated, 
trustworthy) 3   5 15   4 12
Bra avtal med samarbetspartner 
(främst flygbolagen) 4 Oklart.  0 Oklart.  0
Future ambitions / "på hugget" 5   4 20   5 25
Reference customers 5   5 25   5 25
Implementation plan 4   4 16   5 20
Total services:       409     411
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Bilaga 8 
 
Läkemedelsförsäljningen i Sverige 1980-2003 

Källa: www.lif.se 
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