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Sammanfattning 

När ett företag vill expandera till en ny marknad med bibehållet tjänsteutbud, skriver 

Ansoff (1957) att många företag lägger för stor tyngdpunkt på detta samt att det ofta 

resulterar i dåliga resultat. Han skriver vidare att marknadsutvidgning innebär vissa 

specifika problem som innefattar avbrott i gamla tillvägagångssätt och att företag 

tvingas in på ny outforskad mark. Marknadsutvidgning är ett strategiskt steg som ett 

företag kan ta mot en framtida expansion. (Ansoff 1957)  

 

Olika författare (Kotler et al 2002 och Lindquist & Sirgy 2003) argumenterar att 

professionella inköp tar lång tid, är komplexa, att många personer är involverade och 

att de bygger på långa relationer. Det finner sig intressant att undersöka om 

köpbeslutsprocessen verkligen ser ut så här i ett av samhällets mest använda 

områden, nämligen inom IT. När det gäller exempelvis virusskydd och skydd av 

företagsinformation, det vill säga informationssäkerhet, kan man tänka sig att 

köpbeslutsprocessen ser annorlunda ut för att tillfredsställa de direkta behov som 

finns för att skydda företagets datorer mot olika sorters intrång. 

 

Målet med arbetet är att besvara den problemformulering som lyder:  

Varför och på vilka sätt kan det vara fördelaktigt att ha kunskap om 

köpbeslutsprocessen vid marknadsutvidgning? 

 

Syftet genom hela arbetet har varit att undersöka hur köpbeslutsprocessen ser ut för 

intervjuade företag inom den medicintekniska branschen vid inköp av 

informationssäkerhetstjänster. Genom att sedan föra kunskapen vidare till ett IT-

företag som funderar på utvidgning till den medicintekniska branschen, erhålla en 

ökad förståelse om varför och hur kunskap om köpbeslutsprocessen kan anses vara 

fördelaktig vid inträde på en ny marknad.  

 

För att svara på problemformuleringen och uppfylla syftet har vi valt att göra en 

studie där information har samlats in via strukturerade telefonintervjuer om 

medicintekniska företags köpbeslutsprocess. Genom att ha kontakt med IT-

konsultföretaget AerotechTelub kan det, efter genomförda intervjuer på 

medicintekniska företag, genom uppföljande frågor till AerotechTelub, påvisas vilka 
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fördelar kunskapen om köpbeslutsprocessen ger till detta företag som befinner sig 

inför en marknadsutvidgning. Arbetet tar upp faktorer som hur köpeslutsprocessen 

ser ut, hur köpgrupperna inom de köpande företagen är konstruerade samt hur 

tjänsten informationssäkerhet ska paketeras för att vara tilltalande för köpande 

företag i den medicintekniska branschen. 

 

Författare (Kotler et al 2003 och Lindquist & Sirgy 2003) menar att köpande företag 

går igenom mellan åtta till elva faser vid ett inköp. I slutdiskussionen förs 

resonemanget med bakgrund av de empiriska resultaten, att Kotler et als (2002) och 

Lindquist & Sirgys (2003) generella modell inte ger en fullt korrekt bild av hur 

köpbeslutsprocessen ser ut när det gäller inköp av informationssäkerhet i den 

medicintekniska branschen. Vi har därför tagit fram en egen modell för att illustrera 

de resultat vi fått fram genom undersökningen.  

 

En annan tyngdpunkt i arbetet är köpgruppens konstruktion. De empiriska resultaten 

visar att de till viss del skiljer sig från den teoretiska referensramen bland annat 

angående antal nivåer inblandade i köpbeslutet. Tidsramen för inköpen skiljer sig 

också mot presenterade författares åsikter, då respondenterna inte anser att inköpet 

tar särskilt lång tid.  

 

Den information som utvinns ur köpbeslutsprocessen är nödvändig för ett företag 

som önskar marknadsutvidga att inneha. Kunskapen om köpbeslutsprocessen är i 

sig självt inte tillräcklig för att fatta ett definitivt beslut om eventuell 

marknadsutvidgning.  Dock är informationen ett nödvändigt attribut till den fördjupade 

studie som genomförs för att kunna avgöra om en marknadsutvidgning är möjlig. En 

studie som inte skulle kunna genomföras utan bidrag från kunskap om 

köpbeslutsprocessen. Indirekt kan kunskap om köpbeslutsprocessen därför bidra till 

att hjälpa företaget avgöra om det finns något behov för dem på marknaden samt om 

det är kapabelt, kvalificerat och kompetent nog för att leva upp till de krav som ställs 

av det köpande företaget och därmed överleva på den tilltänkta marknaden. Om en 

fördjupad studie, med nödvändigt bidrag från kunskap om köpbeslutsprocessen, 

visar att en marknadsutvidgning inte är möjlig, kan kunskapen sägas bidra till 

ekonomiska besparingar på misslyckade försök med att marknadsutvidga till 

”omöjliga marknader”. 
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1.0 Inledning 

 
 

he Red Queen said: “Now, here, it takes all the running 

you can do to keep in the same place. If you want to get 

somewhere else, you must run twice as fast” 

 

(Carroll 1941 s41, återgett i Ansoff 1957 s113) 

1.1 Bakgrund 

I avsnittet presenteras det resonemang som ligger till grund för arbetet. 

 

När konkurrensen ökar ses tendenser till att företag satsar för att ta sig in på nya 

marknader och ta över marknadsandelar från konkurrenter. Då företag känner att den 

marknad de befinner sig på börjar bli mättad är det ett naturligt steg att se sig om 

efter nya marknader och nya kunder. (Johnson & Scholes 2002) Det finns två sätt att 

gå tillväga när företaget vill in på en ny marknad, nämligen marknadsutvidgning 

(bibehållen produkt/tjänst på ny marknad) och diversifiering (ny produkt på ny 

marknad) (Ansoff 1957). Denna uppsats kommer att ha fokus på företag som går in 

på en ny marknad med bibehållen tjänst, det vill säga marknadsutvidgning. Ansoff 

(1957) skriver vidare att det finns en risk att företag lägger för stor tyngdpunkt på att 

komma in på nya marknader och många företag har gett sig in på marknader som de 

inte vet hur de ska hantera och därmed fått dåliga resultat som utkomst. Att ta sig in 

på nya marknader innebär vissa specifika problem. Det kräver ett avbrott i gamla 

tillvägagångssätt och företaget tvingas gå in på nya outforskade marker. 

Marknadsutvidgning är ett strategiskt steg som ett företag kan ta mot framtida 

expansion. (Ansoff 1957) Med bakgrund av detta menar vi att marknadsutvidgning är 

komplicerat och kräver stora resurser från det satsande företaget för att ta sig in på 

en ny marknad där det dessutom finns en stor risk att misslyckas.   

 

Lindquist & Sirgy (2003) menar att det kan argumenteras att kännedom om det 

köpande företagets köpbeslutsprocess kan ge fördelar vid ett marknadsinträde. 

Kotler et al (2002) menar att köpbeslutsprocessen är ett händelseförlopp som det 

köpande företaget går igenom vare sig det gäller nya köp eller återköp. Desto mer 

T
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komplext det professionella inköpet är, desto troligare är det att flera personer är 

inblandade och att inköpet tar längre tid att genomföra. Förutom detta måste det 

också tas hänsyn till att det handlar om stora summor pengar, långa relationer och 

pålitlighet. (Kotler et al 2002) 

 

Med ovanstående argument vill vi påvisa att professionella inköp förefaller som 

komplicerade och läggs det därtill att det handlar om en ny marknad, handlar det om 

en stor satsning från det säljande företagets sida.  

 

Ovan har det argumenterats att professionella inköp tar lång tid, är komplexa, att 

många personer är involverade och att de bygger på långa relationer. Det finner sig 

därför intressant att undersöka hur köpbeslutsprocessen ser ut vid inköp av ett av 

samhällets mest aktuella och använda områden, nämligen IT, samt vilka fördelar 

denna kunskap kan bidra med vid marknadsutvidgning av denna tjänst. När det 

gäller exempelvis virusskydd och skydd av företagsinformation, det vill säga 

informationssäkerhet, kan man tänka sig att köpbeslutsprocessen ser annorlunda ut 

för att tillfredsställa de direkta behov som finns att skydda företagets datorer mot 

olika sorters intrång. IT är en förkortning av informationsteknik och betecknar tekniker 

för att lagra, sprida och behandla information i elektronisk form (Ask & Frank 2002). 

När det handlar om bearbetning av information finns det anledning att se över 

säkerheten i hanteringen. Risker för förlust, intrång och skada är inget nytt bara för 

att vi använder datorer som verktyg. Den stora skillnaden jämfört med 

papperssamhället är att stora mängder av information kan försvinna väldigt snabbt 

och detta gör att konsekvenserna kan bli större. (Lundahl 1998) Informationssäkerhet 

syftar till att företagsinformation hanteras på rätt sätt. Detta kan ske genom 

exempelvis tekniker för kryptering, behörighetskontroll samt möjligheten att spåra 

intrång och föra loggbok. Det kan sägas vara elektroniska identitetshandlingar. 

(AerotechTelub 2004) 

 

Utifrån detta kan det argumenteras att det sannolikt bör vara viktigt för företag som 

arbetar med konfidentiella uppgifter och patenterade produkter att ha hög säkerhet 

för sina datorer. En sådan bransch menar vi vara den medicintekniska branschen. 

Branschen kännetecknas enligt Läkemedelsverkets hemsida (2005-04-12) av att 

tillverkaren sätter ihop, bearbetar, förpackar, märker eller anger syftet för en 
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medicinteknisk produkt. Ur medicinteknisk synvinkel innefattar medicintekniska 

produkter allt från enkla produkter till avancerade system. (Läkemedelsverkets 

hemsida 2005-04-12) Som exempel kan nämnas tabletter, proteser och hjälpmedel 

inom sjukvården. Arbetet kommer att fokusera på de resultat som intervjuer med ett 

antal företag inom den medicintekniska branschen ger. Målet är inte att generalisera 

hela den medicintekniska branschen utan snarare att få ett underlag för att kunna 

undersöka vilken nytta resultaten av att ha kunskap om köpbeslutsprocessen kan ge  

ett företag som önskar marknadsutvidga till denna bransch.  

 

När ovan nämnda intervjuer är färdigställda är det nödvändigt, för att uppfylla 

arbetets syfte, att i verkligheten undersöka vilken nytta den insamlade informationen 

kan ge. Vi fann det därför högst givande att ta kontakt med ett företag som befinner 

sig i ovanstående beskrivna situation. Resultaten kommer att appliceras på företaget 

AerotechTelub som är ett IT-företag med funderingar på marknadsutvidgning till den 

medicintekniska branschen. Företaget erbjuder bland annat IT-tjänster av den typ 

som beskrivits ovan, på flertalet orter runt om i Sverige.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I avsnittet förs den diskussion som sedan leder fram till arbetets frågeställning. 

 

På 1500-talet skrev Gustaf Wasa i ett brev till kronobruket Kungshammaren vid Nora: 

 

”I kunglig nåd har jag låtit tillsäga Eder att utslå tusen 

harneskplåtar och tiotusen pilspetsar. Detta mitt påbud 

haven I ej efterkommit! Vid fara att till förnöjelse för 

Stockholms borgerskap någon lämplig helgafton låta 

Edra huvuden falla för yxan å Stortorget, tillsäger 

jag Eder ånyo att rätta Eder efter mina önskningar.” 

 

(Gustaf Wasa citerad ur Gadde och Håkansson 1998, s 7). 

 

Gustaf Wasas brev är ett av de tidigaste exemplen som visar ett köpande företags 

syn på och hantering av sina leverantörer. Företagens syn på inköpets betydelse är 
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att dessa blir allt viktigare, sättet att köpa samt vilka konsekvenser detta får för 

relationerna till leverantörerna är viktigt att ta i beräkning. Externa leverantörer har 

fått allt större betydelse för producerande företag och i många fall svarar köpta varor 

och tjänster för mer än hälften av ett företags omsättning. Med detta som bakgrund 

vill vi visa vilken viktig process ett inköp är för ett köpande företag. Förutom tidigare 

nämnda faktorer som ett professionellt inköp innebär är det dessutom avgörande för 

det köpande företaget att inköpt tjänst fungerar korrekt då ytterligare kostnader 

uppkommer om någonting går fel. Om det köpande företaget hanterar inköpen fel 

kan många led inom företaget drabbas. (Gadde & Håkansson 1998) Det är därför av 

ännu större vikt att det köpande företaget hanterar beslut på rätt sätt då mycket står 

på spel (Qualls och Puto 1989). Genom ovanstående resonemang vill vi visa att även 

säljande företag måste vara medvetet om dessa faktorer för att kunna förstå samt 

bemöta ett köpande företag och deras krav på rätt sätt.  

 

Då Kotler et al (2002) ger sin definition på en Business-to-Business (B2B) marknad 

anges det att den består av alla organisationer som köper produkter och tjänster för 

att använda dem i produktionen av andra produkter och tjänster. Vidare skriver 

författarna att de huvudsakliga skillnaderna mellan en B2B marknad och andra 

marknader är dess struktur och behov, typer av beslut och beslutsprocesser 

involverade samt hur den köpande gruppen inom företaget ser ut. (Kotler et al 2002) 

Besluten som tas spelar stor roll då stora summor pengar är involverade och 

inköparna gör sin utvärdering på ett helt annat sätt (Qualls och Puto, 1989). Lynch 

(1994) skriver att beslut som tas på B2B marknader är mer riskfyllda, tar längre tid att 

fatta och är professionellt utförda. Vidare skriver författaren att det är viktigt att ge 

dessa karaktärer ett speciellt erkännande om marknadsföring gentemot dessa 

företag ska kunna implementeras framgångsrikt. (Lynch ur Hart 1994) Vi menar 

därför att det sannolikt bör vara av stor betydelse att ett säljande företag är medvetet 

om detta för att på bästa möjliga sätt kunna ”sätta sig rätt kostym”. Genom att kunna 

”sätta på sig den kostym som krävs” tror vi att det säljande företaget lättare kan 

tränga igenom allt brus som uppkommer i samband med ett företags inköp. Även om 

affären förefaller enkel för det säljande företaget vill vi mena att det är viktigt att vara 

medveten om den komplicerade beslutsprocess som det köpande företaget går 

igenom. Säljande företag som vill marknadsutvidga har som oftast ingen eller mycket 

liten kunskap om den nya marknaden. Under sådana omständigheter vill vi mena att 
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kunskap om den komplicerade köpbeslutsprocess som det köpande företaget, på 

marknaden man vill utvidga till, går igenom, torde vara av ännu större vikt.  

 

(Kotler et al, 2002 s 233) definierar köpbeslutsprocessen som ”den beslutsprocess 

genom vilken företags köpare etablerar behovet för köpta produkter och tjänster, och 

identifierar, utvärderar och väljer bland alternativa varumärken och försäljare”. Vidare 

skrivs det att företag som säljer till andra företag måste göra sitt bästa för att förstå 

marknader och köparnas köpbeteende. (Kotler et al 2002) Enligt Kotlers definition 

utvärderar och väljer företaget bland alternativa försäljare då det etablerat ett behov. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang tror vi att företag som vill 

marknadsutvidga, förstå marknaden de vill utvidga till samt köparnas köpbeteende, 

kan få fram nödvändig kunskap genom att skaffa sig kunskap om hur 

köpbeslutsprocessen ser ut hos de företag som är verksamma på den aktuella 

marknaden. Om kunskap saknas tror vi inte att det är möjligt för ett säljande företag 

som vill marknadsutvidga att veta vilka kriterier de köpande företagen väljer utifrån. 

Vi ställer oss därför frågande till vilken kunskap som kan utvinnas från 

köpbeslutsprocessen samt hur denna kunskap kan vara av vikt vid en 

marknadsutvidgning. Även Kotler påpekar att företag måste göra sitt bästa för att 

förstå det köpande företagets köpbeslutsprocess (Kotler et al 2002). Vidare hävdar 

Jobber (1994) att företag, genom att involvera sig i köpbeslutsprocessen på ett tidigt 

stadium, kan påverka det köpande företaget till sin fördel. Det säljande företaget kan 

genom sitt engagemang uppnå förtroende hos det köpande företaget för att slutligen 

bli vald som leverantör. (Jobber ur Hart 1994) Detta vill vi mena borde vara målet att 

uppnå för alla säljande företag. 

 

Johnson & Scholes (2002) skriver att då företag planerar att köpa komplicerade 

tjänster som exempelvis datasystem, lägger de ner mycket energi på detta eftersom 

det rör sig om komplexa köp och stora summor pengar. Att ett sådant inköp tar lång 

tid är inget ovanligt. (Johnson & Scholes 2002) Kotler et al (2002) talar också om 

inköp av komplicerade tjänster och anger att det inte är helt ovanligt att ett inköp av 

komplicerade tjänster sträcker sig över mycket lång tid (Kotler et al 2002). Lynch 

(1994) skriver att inköp av datarelaterade produkter/tjänster betraktas som riskfyllda 

eftersom de dels är dyra men också eftersom fel i produkten/tjänsten kan leda till 

andra operationella fel i det köpande företaget. (Lynch ur Hart 1994) Med bakgrund 
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av detta tror vi att det därför kan tänkas vara av än större vikt för företag som säljer 

IT-tjänster, som exempelvis informationssäkerhet, att ha kunskap om sina presumtiva 

kunders köpbeslutsprocess.  

 

Michele Fitzpatrick (2004) som är marknadsföringschef på Harte-Hanks i USA, 

skriver att det är väldigt svårt att lyckas på en B2B marknad. Vidare skriver hon att en 

av nyckelfaktorerna till framgång på marknaden är att ett säljande företag utvecklar 

en datadriven strategi grundad på och riktad mot förståelse för vad det köpande 

företaget vill ha, behöver och önskar (Hemsida: Consumer Relationship Marketing 

2005-04-12). West (1994) skriver att fler och fler säljande företag erkänner att såvida 

de inte kontinuerligt är medvetna om sina kunder ökar deras känslighet för 

konkurrenternas handlingar. Vidare skriver författaren att brist på information kan 

leda till kostsamma misstag för det säljande företaget. (West ur Hart 1994) Cortada 

(2001) hävdar att förmågan för företag att vara verksamma på en ny marknad har 

utvecklats till att bli en kärnkompetens och grunden till denna kompetens ligger i att 

förstå den nya marknaden men även i att förstå det egna företagets förmågor 

(Cortada 2001). Johnson & Scholes (2002) skriver att kunskap är väldigt viktigt och 

att ett företags förmåga är beroende av dess kunskap. Kunskap hjälper företaget att 

förstå vad kunderna värderar men är även länkat till resurser då vissa resurser föder 

kunskap och utan denna kunskap skulle det vara omöjligt att möta kundernas krav. 

Kunskap är en unik resurs och den kan även komma att bli ett företags 

kärnkompetens genom vilken ett säljande företag kan uppnå konkurrensfördelar. 

Vidare skriver författarna att marknadsutveckling även kräver kunskapsutveckling 

samt att vad som är en styrka för företaget på en marknad kan uppfattas som vanligt 

och självklart på en annan. Det är därför viktigt att det säljande företaget utvecklar sin 

kunskap om den, för företaget, nya marknaden. (Johnson & Scholes 2002) Mot 

bakgrund av ovanstående författares resonemang tror vi att det är ofrånkomligt att ett 

företag som vill marknadsutvidga måste införskaffa sig kunskap om den nya 

marknaden som det vill ge sig in på. Kunskap om den nya marknaden kan genom 

företaget införskaffas på många olika sätt varav kunskap om köpbeslutsprocessen är 

ett. Vi tror att företag genom förståelse för samt kännedom om hur 

köpbeslutsprocessen ser ut, kan få ut brukbar kunskap samt dra fördelar av denna 

kunskap vid marknadsutvidgning. Då ett företag önskar marknadsutvidga med en 

komplicerad tjänst tror vi att denna kunskap är av än större vikt. Eftersom, som vi 
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tidigare nämnt, författare hävdar att det vid inköp av komplicerade tjänster läggs ner 

mer energi på de beslut som tas då det handlar om komplexa inköp. Vi finner det 

därför intressant att undersöka hur köpbeslutsprocessen ser ut hos utvalda företag i 

den medicintekniska branschen vid inköp av informationssäkerhetstjänster. Detta 

eftersom vi vill undersöka vilken kunskap som kan utvinnas från 

köpbeslutsprocessen samt varför och på vilka sätt det kan vara fördelaktigt att ha 

denna kunskap vid marknadsutvidgning.  

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion leder till följande problemformulering: 

Varför och på vilka sätt kan det vara fördelaktigt att ha kunskap om köpbeslutsprocessen vid 

marknadsutvidgning? 

1.4 Syfte 

Att undersöka hur köpbeslutsprocessen ser ut för intervjuade företag inom den 

medicintekniska branschen vid inköp av informationssäkerhetstjänster. Genom att 

sedan applicera denna kunskap på ett IT-företag som funderar på utvidgning till den 

medicintekniska branschen, erhålla en ökad förståelse om varför och på vilka sätt 

kunskap om köpbeslutsprocessen kan anses vara fördelaktig vid inträde på en ny 

marknad.  

1.5 Avgränsningar  

Arbetet bortser från sjukvård, landsting och all offentlig verksamhet. Avgränsningarna 

är gjorda för att erhålla ett djupare resultat på den process som verkligen undersöks, 

då vi som undersökare ville få ett fåtal beprövade resultat snarare än flera ytliga.
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2.0 Metod 

I avsnittet argumenteras för valda tillvägagångssätt i arbetet.  

2.1 Den teoretiska referensramen 

Det teoretiska arbetet genomfördes genom att som utgångspunkt studera litteratur 

om köpbeslutsprocessen. Andersen (1998) menar att grundliga litteraturstudier inom 

det valda ämnet kan ge värdefull information om redan existerande teorier, andras 

erfarenheter, undersökningar och tankar. Påståendet menar vi stämma in på oss 

som undersökare eftersom det gällde att skaffa en bra utgångspunkt för oss själva. 

Det var också viktigt at skaffa en bra teoretisk grund för att kunna utforma bra frågor 

när det blev dags för intervjuer längre fram i arbetet. Andersen (1988) menar vidare 

att det finns tre grundläggande sätt att systematiskt gå till väga vid litteratursökning, 

nämligen att fråga andra som exempelvis handledare, att läsa tidsskriftartiklar samt 

att använda de bibliografiska sökredskapen som exempelvis databaser, böcker och 

bibliotekarier.   

 

I arbetet användes mer eller mindre alla tre sätt. Som exempel kan ges 

handledningstillfällena då tillfälle fanns att både fråga handledare och opponentgrupp 

om hjälp och synpunkter. Att läsa artiklar har också varit en del av detta arbete för att 

få en aktuell bild av ämnet i fråga. En viktig hjälp har varit bibliotek och dess 

bibliotekarier som har guidat och tipsat oss om val av böcker.  

 

Till det inledande avsnittet i arbetet hämtades grundläggande information om 

begreppet IT från författarna Ask & Frank (2002), Lundahl (1998) samt Ruland 

(2002). Ganska snart leds arbetet in på ämnet informationssäkerhet som är ett 

komplext område och därför kändes det viktigt att först förklara IT på ett enkelt sätt. 

Den information vi använde för att inleda om ämnet IT var grundläggande i sitt slag 

och finns återgiven av många författare. Valet föll på de omnämnda böckerna på 

grund av deras enkelhet i språket då det i sin tur gav oss en chans att återge 

informationen i arbetet på det enkla sätt vi önskade. Detta var viktigt eftersom det 

byggde grunden för att sedan komma in på informationssäkerhet och därmed också 

syftet med arbetet.  
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Artikeln ”Strategies for diversification” skriven av Ansoff (1957) användes eftersom vi 

fann dess grundläggande resonemang om marknadsutvidgning användbart för 

arbetet.  Ansoff är välrefererad inom marknadsföringsvärlden och vi kunde bland 

annat hitta honom i Kotler et al (2002). I stället för att använda en omskriven version 

av Ansoffs tankar, valde vi att bruka grundkällan. Marknadsutvidgning är en del av 

arbetets syfte och det var det viktigt att få en bra definition av området. Exempelvis 

Gadde & Håkansson (1998) skriver om utvecklingspotential för företag men uttrycker 

sig inte med ett sådant klarspråk och med en så stark definition som vi menar att 

Ansoff (1957) gör. Därför föll valet på hans artikel. Vidare på ämnet 

marknadsutvidgning skriver författarna Cortada (2001) och West ur Hart (1994) från 

en tidsmässigt senare synvinkel om hur kunskap om både nuvarande och potentiella 

kunders planering har blivit ett grundkrav för företagen istället för en extra resurs. 

Detta stärker vårt syfte maximalt eftersom vi vill poängtera att kunskap om 

köpbeslutsprocessen är speciellt viktigt vid marknadsutvidgning. Ansoffs artikel 

användes i förklarande syfte för att få en grundläggande förståelse av 

marknadsutvidgning medan Cortada (2001) och West ur Hart (1994) diskuterar 

marknadsutvidgning ur en mer uppdaterad vinkel som innefattar viktiga punkter som 

arbetet syftar till.  Nämnda författare valdes för att få fram olika tidsperspektiv på 

samma fenomen och ansågs av oss beskriva dem utförligare än andra 

genomgångna författare.  

 

Boken skriven av Ford et al (2002) användes inledningsvis i den teoretiska 

referensramen för att få en förståelse av industriell försäljning och inköp. Vi var dock 

medvetna om att den medicintekniska branschen kan vara speciell till sin natur och 

att det därför eventuellt inte skulle gå att använda viss information som författarna 

skrev om. Otaliga besök på bibliotek gjordes och dess sökmotorer samt bibliotekarier 

utnyttjades men utan träffar om professionell försäljning till den medicintekniska 

branschen. Visserligen hade det varit bra att hitta sådana böcker men samtidigt blev 

vi positivt överraskade eftersom det innebar att vårt problemområde inte var så 

välomskrivet. Vid genomgången av Fords (2002) bok kändes hans beskrivningar av 

industriell försäljning och inköp användbara eftersom de var allmänna och inte 

fokuserade på någon speciell bransch. Det var därför givande att ha boken som 

utgångspunkt för att sedan se hur industriell försäljning och inköp såg ut specifikt för 

det område och bransch som behandlas i detta arbete.   



- Metod - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

15 

Då avsikten med arbetet är att få en ökad förståelse om vilka fördelar som kan 

uppstå från kunskap om köpbeslutsprocessen vid marknadsutvidgning, var det viktigt 

att ge läsaren en djupare insyn in de teorier som redan finns om 

köpbeslutsprocessen. Lindquist & Sirgys (2003) bok beskriver fenomenet på ett 

sällsynt grundläggande sätt och det föreföll intressant att också använda författare 

som är kända inom marknadsföringsområdet, nämligen Kotler et al (2002). Vi var 

medvetna om att köpbeslutsprocessen är väl omskriven och att det finns författare 

som behandlar processen annorlunda än vad Lindquist & Sirgy samt Kotler et al gör 

och vi återkommer snart till detta. Valet föll dock på desamma eftersom vi fann det 

intressant att se hur väl deras version av köpbeslutsprocessen fungerade i den 

medicintekniska branschen, då författarna kunde tolkas så att deras teori fungerade 

allmänt både inom produkt- och tjänstesammanhang. De nyss omnämnda författarna 

pekar på att köpbeslutsprocessen består av ett visst antal steg och därför använde vi 

oss också av en kontrasterande syn från andra författare som hävdar att det inte går 

att dela upp köpbeslutsprocessen i ett visst antal steg. Detta fann vi intressant och 

valde att ta med artikeln som ett motargument. Artikeln är skriven av Spekman & 

Gronhaug (1986) och innebar att vi nu hade både författare som har ett bestämt och 

detaljerat synsätt på köpbeslutsprocessen gentemot författare som menar att det inte 

går att se köpbeslutsprocessen på det sättet. På så vis använde vi oss av två 

ytterligheter som skulle göra analysförfarandet intressant. För att kunna uppfylla 

arbetets undersökande syfte var det viktigt att visa olika förhållningssätt till 

köpbeslutsprocessen. Att bara ha en infallsvinkel kunde undermedvetet leda till ett 

visst resultat men på detta sätt menar vi att vi försökte hålla oss neutrala och låta 

intervjuerna säga sitt.  

 

Artikeln skriven av Matson & Salshi-Sangari (1993) beskriver en undersökning som 

visar på satsningen på kunskap inom köpbeslutsprocessen. Detta visar att företag 

tycker att kunskap om köpbeslutsprocessen är värd att satsa på, vilket var viktigt att 

poängtera för att få en tyngd och ett läsarvärde bakom arbetet. Artiklar är oftast 

skrivna för ett visst syfte vilket var viktigt att ha i åtanke så att informationen vi 

använde inte blev snedvriden. Artikeln redovisar en undersökning som, så vitt vi vet, 

är den enda så pass omfattande inom området. Den passade därför bra för att 

poängtera köpbeslutsprocessens betydelse då många företag varit med och berättat 

om hur viktig processen är. Valet föll på denna artikel för att den var sin enda i sitt 
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slag och för att den bevisar att syftet och problemformuleringen i arbetet är värda att 

undersöka.  

 

Lehman & O’Shaunghnessys (1974) och Qualls & Putos (1989) artiklar användes för 

att visa på den medvetenhet som länge funnits om köpbeslutsprocessen. Detta 

betonar syftet med arbetet genom att till viss del påvisa vad kunskap om 

köpbeslutsprocessen kan göra för ett företag. För att skaffa arbetet legitimitet ansåg 

vi det viktigt att bevisa att ämnet länge varit omskrivet och att det inte bara är vi som 

författare till detta arbete som anser området vara viktigt. Att artiklarna har några år 

på nacken är både en fördel och nackdel, men blev faktiskt anledningen till att vi 

valde dem framför andra. Poängen med att välja lite äldre artiklar var att bevisa vårt 

valda ämnes legitimitet då det varit aktuellt sedan många årtionden tillbaka.  

 

Sökorden medicinteknik och medicinteknisk bransch användes på sökmotorerna 

Google, Altavista och MSNsök för att inledningsvis kunna definiera den 

medicintekniska branschen. Slutligen valdes Läkemedelsverkets (2005-04-12) 

definition eftersom källan kändes tillförlitlig då detta är ett statligt verk. Om vi hade 

valt en slumpmässig företagsdefinition hade risken funnits att definitionen gällde 

endast för just det företaget och deras verksamhetsområde. Försöket att hitta en 

definition av medicinteknik på Nationalencyklopedins hemsida gav tyvärr ingenting då 

uppslagsverket inte fann något uppslagsord (2005-04-12).   

 

Efter denna genomgång kan det sammanfattas att trianguleringen av moderna och 

äldre böcker, artiklar samt Internetkällor gav oss en stabil bas att gå vidare med inför 

den empiriska undersökningen.  

2.2 Den empiriska undersökningen 

När det handlade om att bestämma vilken typ av datainsamlingsmetod som skulle 

användas, menar Andersen (1998) att utkomsten av resultaten blir olika beroende på 

vilken teknik som används vid insamlingen. Eftersom syftet med arbetet är att få en 

ökad förståelse om hur köpbeslutsprocessen ser ut hos intervjuade företag, ansåg vi 

att vi skulle få mest och bäst svar utav en kvalitativ undersökning. Som undersökare 

ville vi göra personliga intervjuer eftersom vi ansåg att kvantitativ intervju med 

enkäter kunde ha för många nackdelar. Exempelvis var en nackdel att vid en 
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enkätkonstruktion finns det oftast på förhand bestämda, fasta svarsalternativ, vilket vi 

inte ville använda oss av eftersom vi inte ansåg oss ha tillräcklig kunskap om ämnet 

innan intervjuerna ägde rum. En annan nackdel var att om vi exempelvis valt en 

enkätundersökning genom utskick till företagen, hade vi saknat den personliga 

kontakten och möjligheten till att stimulera respondenten. Andersen (1998) menar att 

stimulera respondenten kan ha en avgörande effekt.  

 

När valet av kvalitativt tillvägagångssätt var avgjort, bestämdes det vidare att den 

strukturerade intervjun var ett bra förfarande. Andersen (1998) skriver att 

frågesituationen karakteriseras av i vilken grad den är strukturerad och 

standardiserad. Enligt författaren innebär standardiseringen i en intervju i vilken mån 

de olika respondenterna utsätts för samma frågor i samma ordningsföljd och under 

samma villkor. Samma författare menar vidare att struktureringsgraden innebär 

huruvida frågesituationen är bestämd på förhand. För att kunna svara på arbetets 

syfte ansåg vi att de bästa svaren borde komma ur en standardiserad och 

strukturerad intervju.  Hade vi använt en mer öppen intervju där det istället fördes en 

diskussion fanns risken att vi inte fått svar på exakt de frågor vi hade kring 

köpbeslutsprocessen och dessutom hade det varit svårare att sammanställa 

respondenternas svar. Merriam (1994) skriver att en strukturerad intervju passar bra 

när undersökaren vill ha viss information från alla respondenter, vilket vi anser vara 

en förutsättning för att vårt syfte ska uppfyllas.  

 

För att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer och detta arbete, valde vi att 

också göra en uppföljning med ett antal intervjufrågor till AerotechTelub som i detta 

arbete får exemplifiera vilken nytta ett IT-företag kan ha av den information som 

köpbeslutsprocessen kan ge inför en marknadsutvidgning. Både Andersson (1998) 

och Rosengren (2002) skriver att det är viktigt med en verklighetsanknytning. Detta 

gör uppsatsen mer intressant att skriva och inte minst att studera för framtida läsare. 

Som tidigare nämnt befinner sig för tillfället företaget AerotechTelub i denna situation 

eftersom de önskar utvidga sin marknad. Eftersom större kunskap om branschen 

saknas, finner det sig intressant att ta reda på vilken nytta företaget har av 

information om köpbeslutsprocessen hos intervjuade företag på den medicintekniska 

branschen. Dessutom förefaller det sig värt att undersöka vilket beslut ett företag 

som AerotechTelub tar då information finns tillgänglig om köpbeslutsprocessen. 



- Metod - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

18 

Resonemanget om varför och på vilka sätt köpbeslutsprocessen kan ge avgörande 

information stärks på detta sätt. Det är också dessa intervjufrågor som slutligen visar 

vilka slutsatser som kan dras utifrån kunskap om köpbeslutsprocessen för ett IT-

företag.  

2.2.1 Frågeformuläret och frågorna 

För att försäkra oss om att vi byggt upp enkätens frågor på rätt sätt samt att vi 

verkligen skulle få ut det vi önskade av frågorna, togs kontakt med universitetslektor 

Kåre Hansen (2005-04-20). Hansen har insikt i intervjuteknik eftersom han 

kontinuerligt undervisar och jobbar med området. Han hjälpte oss att påpeka vissa 

frågor som var för öppna för tolkning etcetera, vilket var användbart då vi inte ville att 

frågorna skulle missförstås. När det gäller ett frågeformulärs uppbyggnad 

 

Merriam (1994) menar att forskaren bör ha en klar uppfattning om vilken typ av 

information som han eller hon vill ha för att kunna lägga upp en lämplig strategi för 

frågandet. När frågorna utformades var det viktigt att varje fråga hade ett bidrag till 

undersökningen, det vill säga att varje fråga måste vara relevant (Malhotra 1999). 

Detta tog vi i beaktning när frågorna formulerades och vi försökte hela tiden anpassa 

frågorna efter arbetets syfte. I tillägg till detta, som nämnts tidigare, togs hjälp av 

Kåre Hansen (2005-04-20).  

 

Malhotra (1999) menar vidare att det är bättre att ha flera delfrågor istället för en stor 

huvudfråga. Detta för att på så sätt få ut så mycket information som möjligt av 

respondenten på ett så tydligt sätt som möjligt, menar författaren. Detta tog vi också i 

beaktning och utformade en del frågor med följdfrågor istället för att göra 

huvudfrågan för lång och komplicerad. 

 

Viss information kan vara känslig att lämna ut för respondenten (Malhotra 1999). 

Detta märkte vi då våra frågor handlade om företagets informationssäkerhet och 

vissa respondenter ville exempelvis inte avge vilken leverantör de använde sig av. 

För att minska dessa tillfällen då respondenten inte vill svara kan intervjuaren placera 

de mer känsliga frågorna i slutet. Då har misstron kommits över och en kontakt är 

etablerad (Malhotra 1999). Detta var svårt för oss eftersom nästintill hela intervjun 

handlade om information och företagets säkerhet. Huvudfrågan, angående 
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köpbeslutsprocessen, valde vi att placera i mitten av intervjun eftersom respondenten 

då förväntades vara lite uppmjukad samtidigt som han eller hon inte var uttröttad. 

Under intervjuns gång antecknade vi ner svaren i stödord och direkt efter intervjun 

återskapade vi den i dess fulla längd. Intervjuresultatet blev sex genomförda 

intervjuer vilket kommer att diskuteras vidare under empirisk mättnad.  

 

När det gäller uppföljningsfrågorna som ställdes till AerotechTelub, så utarbetades de 

så att det på bästa sätt skulle kunna dras klara slutsatser utifrån dem. Som ovan 

nämnt pekar både Merriam (1994) och Malhotra (1999) på vikten av att ställa rätt 

frågor så att de uppfyller syftet. Det är med dessa finala frågor som huvudet på 

spiken fastslås och slutsatser kan dras utifrån ett verklighetsperspektiv. Samtidigt 

som det var viktigt att ställa raka frågor var det också viktigt med nyanseringar 

eftersom vi annars riskerade att gå miste om viktig information. Denna balans 

försöktes på bästa sätt hållas.  

2.2.2 Val av intervjutyp (telefon, personligt, elektroniskt) 

Enligt Malhotra (1999) finns det tre metoder att intervjua respondenter på. Dessa är 

via telefon, personlig intervju, per post samt elektronisk intervju. Författaren menar, 

liksom Merriam (1994), att syftet med intervjuer är att göra det möjligt att inta en 

annan människas perspektiv. Malhotra (1999) menar vidare att det är beroende på 

vilken typ av information som man vill få fram som är det avgörande vid val av 

intervju. Då vi insåg att företagen vi skulle intervjua var spridda över Sverige, 

bestämdes det att telefonintervjuer skulle genomföras. Författaren Merriam (1994) 

menar att telefonintervjuer innebär en låg kostnad samtidigt som de ger en hög 

svarsprocent. Andersen (1998) menar att det finns flera argument för att använda 

telefonintervjuer. Han menar att tillgången till en telefon är hög, det är billigt och ger 

en högre svarsprocent än vid personliga intervjuer. Malhotra (1999) håller med 

föregående och menar att intervjuer som sker ansikte-mot-ansikte också kan 

uppbringa höga kostnader. Dock anser Malhotra (1999) att det är svårt att observera 

känslig information eftersom intervjuaren inte kan avläsa ansiktsuttryck. Efter 

diskussioner konstaterade vi att den största risken med valet av telefonintervju kunde 

bli förlust av ansiktsuttryck samt att de personer vi ringde upp blev så att säga tagna 

på sängen. Vi gjorde dock avvägningen att respondentens ansiktsuttryck inte var 
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något som var avgörande i de intervjufrågor vi ställde angående 

köpbeslutsprocessen.  

 

Telefonintervjuer innebär att respondenter rings upp av intervjuaren och ett antal 

olika frågor ställs. Intervjuaren använder redan nedskrivna frågor så att samma frågor 

ställs till alla respondenter. (Malhotra 1999) Tidigare i detta avsnitt har det beskrivits 

att graden av standardisering och strukturering är relativt hög i intervjuformuläret.  

 

Andersen (1998) menar att det är viktigt att intervjuaren tar hänsyn till följande 

faktorer vid en telefonintervju, vilket gjordes i bästa mån av oss: intervjuarens sätt att 

tala, intervjuaren måste bevisa sin legitimitet och att det är viktigt med noggranna 

svar för att underlätta efterarbetet. Den första faktorn kunde vara väsentlig då det 

finns dialektskillnader i vårt avlånga land, vilket vi försökte avhjälpa med att tala 

tydligt. Faktor nummer två fungerade relativt bra eftersom en inledande presentation 

noga gjordes och en förklaring vad intervjun skulle komma att handla om. Den sista 

faktorn var den svåraste då respondenternas svar ibland kunde tyckas vara 

utsvävande och inte vara ett svar på den ställda frågan. Andersen (1998) menar 

också att det är svårt för respondenten att bli överrumplad med en massa frågor 

vilket ofta märktes då de intervjuade till att börja med ofta var osäkra på om de kunde 

hjälpa oss. Vi hade beräknat att intervjun skulle ta cirka tjugo minuter att genomföra 

vilket vi också meddelande respondenten när vi ringde upp. 

 

När det gällde de uppföljande frågorna gjordes intervjun via e-mail. Då hade 

AereotechTelub dels fått ta del av sammanställningen (bilaga två) av intervjuerna 

med de medicintekniska företagen och dels fått en presentation av uppsatsens 

resultat och på så sätt skaffat sig en bild av sina potentiella kunders tankar kring 

köpbeslutsprocessen. Eftersom företaget i fråga dessutom själva hade intresse av 

resultatet, kunde vi räkna med att responsen på intervjun skulle bli tillfredsställande. 

Malhotra (1999) skriver att respondenter kan vara mer villiga att medverka när de 

själva har något att vinna på sin medverkan. När det gäller intervjuer via e-mail, 

menar Malhotra (1999) vidare att de går snabbt och är kostnadseffektiva. Dessutom 

insåg vi att frågorna vi ställde krävde betänketid samtidigt som vi befann oss på 

distans från intervjuobjekten. Frågor via e-mail föreföll då som den klart bästa 
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tekniken. Dock märkte vi att några påminnelser var på sin plats eftersom ett e-mail 

lätt kan glömmas bort. 

2.2.3 Urvalsprocessen 

Urvalskriterierna för de medicintekniska företagen var de som hade minst femtio 

personer anställda och som på något sätt sysslade med medicinteknik. Företagen 

togs fram med hjälp av hemsidorna Eniro Gula sidorna och Företagsfakta. Eniro är 

det ledande sökföretaget på den nordiska marknaden idag och tillhandahåller 

uppgifter om företag, organisationer och myndigheter, privatpersoner samt kartor 

(Eniros hemsida 2005-05-11). Företagsfakta kartlägger svenskt näringsliv sedan 

1986 och samarbetar med kommuner, företagsföreningar och handelskammare 

(Företagsfaktas hemsida 2005-05-10). Sökorden medicinteknik, läkemedel och 

medicin användes på båda hemsidorna. På Företagsfaktas hemsida kunde det också 

anges hur många anställda företagen skulle ha, vilket var ett viktigt redskap för oss. 

Vi var dock uppmärksamma på brister som exempelvis att uppgifterna kunde vara 

felaktiga och därför kontrollerades alltid antalet anställda vid telefonkontakten.  

 

I detta arbete användes kriteriet antal anställda som urval eftersom desto fler 

anställda ett företag har, ju högre är sannolikheten för felhantering av information. 

Även komplexiteten ökar med storleken på företaget (Ullergren1). I uppsatsen har 

kriterierna enligt hemsidan för Europa - EU:s webbportal använts, vilken definierar 

små företag till under femtio anställda. Kriterierna för företagets årliga omsättning och 

balansomslutning tillhör också definitionen men är inte aktuella för detta arbete. 

Dessa kriterier är, enligt Europa - EU:s webbportal hemsida, de EU-bestämmelser 

som gäller från och med den 1 januari 2005 (Europa - EU:s webbportal 2005-04-20). 

Vi var medvetna att det kan finnas företag med färre än femtio anställda som är 

villiga att satsa respektabla summor pengar i informationssäkerhet, men detta är den 

avgränsning som gjordes med nämnda argument som bakgrund. 

 

Efter att den första selektionen av företag gjorts, genomfördes ett icke-

sannolikhetsurval på de företag som kommit till vår kännedom genom sökningarna 

på Internetsidorna Eniro och Företagsfakta. Inom kategorin icke-sannolikhetsurval 

                                            
1 Bertil Ullergren Informationsdirektör AerotechTelub, telefonmöte den 19 mars 2005  
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användes tillvägagångssättet som kallas bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att alla i urvalsgruppen inte hade samma chans att komma med samt att det 

var upp till oss som undersökare vilka företag som blev utvalda. Det innebär också 

att bland dem som väljer att medverka finns ett intresse då medverkan sker av fri 

vilja. (Malhotra 1999) Det fanns hela tiden en medvetenhet om att detta urvalssätt 

kan leda till brister som exempelvis att undersökningen inte blev statistiskt jämförbar 

gentemot resten av branschen. Detta är dock inte heller målet med detta arbete. 

Genom att använda oss av detta urvalssätt kände vi oss övertygade om att 

respondenterna ville medverka i vår intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes med respondenter som på ett eller annat sätt hade 

koppling till företagens inköp av IT-tjänster. Vid första kontakten med företagen togs 

hjälp av receptionisten för att bli slussad till rätt person. Vi var medvetna om att 

receptionisten i detta läge hade en avgörande roll och därför försäkrade vi oss ännu 

en gång att vi kommit till rätt person då vi blev framkopplade. Vi är medvetna om att 

detta urvalssätt till stor del styrdes av receptionister som kan sägas fungerade som 

en gatekeeper, men då det var deras jobb räknade vi med att de skötte sin uppgift 

professionellt. En gatekeeper är den som har makten att sålla vilken information som 

ska förmedlas och vem samtalen slussas till (Kotler et al 2002). Detta sätt att göra 

urval på ledde till att vi pratade med personer med olika befattningar men i de flesta 

fall hamnade vi rätt, annars blev vi hänvisade till rätt person genom denna kontakt. Vi 

var också medvetna om att det kunde vara skillnad på hur länge respondenterna varit 

anställda och hur engagerade de var i sitt arbete. Det är möjligt att vi fått viss 

differens i svaren om vi intervjuat en annan anställd inom företaget men vi menar att 

denna felmarginal inte var så stor att den påverkar resultatet.  

 

När det gäller urvalsprocessen för de personer som den finala intervjun skulle 

genomföras med, kontaktades Lars Larsson; Marknadskommunikation Stab 

Affärsutveckling, Bertil Ullergren; Informationsdirektör samt Magnus Svensson; 

Resultatenhetschef. Dessa personer medverkar vid ett avgörande om företaget skall 

göra entré på nya marknader och deras kunskap är därför högst relevant när det 

gäller att informera oss om vad kunskap om köpbeslutsprocessen ger dem för 

fördelar i sitt arbete. Deras svar samlades samman och skickades till oss via ett mail 

från Lars Larsson.  
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2.2.4 Empirisk mättnad 

Merriam (1994) menar att det finns alltid ytterligare någon person att prata med eller 

ytterligare något dokument att läsa. Författaren menar också att vetskapen om när 

undersökaren har samlat in tillräcklig information kan avgöras enligt kriterierna: när 

källorna sinar, när kategorierna blir mättade, när vissa regelbundenheter visar sig, 

när information finns i överflöd och man glider ifrån ämnet. Det visade sig att de 

medicintekniska företagen i flera fall ingick i en större koncern där besluten inte togs i 

Sverige (se bilaga tre) och därför fanns heller ingen kännedom om 

köpbeslutsprocessen hos respondenterna. I 85 % av de uppringda företagen 

fungerade det på så här och därför gick det ganska snabbt att namnen på vår lista 

minskade. Ett av arbetets kriterier var också att företagen skulle vara av en viss 

storlek samt stämma in på de sökord vi använde, vilket också hade inverkan på att 

källorna sinade.  

 

Då vi genomförde sex intervjuer á cirka tjugo minuter styck, är det vikigt att påvisa att 

dessa intervjuer räcker för att uppfylla syftet med arbetet. Merriam (1994) påpekar i 

sin bok att samla in svar inte ska ta mer energi än det ger, och efter drygt tre veckor 

samt fyrtio ringda telefonsamtal kände vi att kategorier började växa fram. Som 

nämnt tidigare, är inte målet att generalisera resultatet utan att erhålla en ökad 

förståelse hur köpbeslutsprocessen ser ut. Därför var det inte avgörande vilken 

kvantitet som intervjuades utan vad upplysningarna gav hos dem som svarade. 

Arbetets syfte kräver inte att ett visst antal intervjuer gjordes, då vi som kvalitativa 

undersökare är ute efter ett perspektiv snarare än det exakta måttet. Andersen 

(1998) skriver att slutsatser även kan dras från bara en gjord intervju, beroende på 

vilket syfte undersökaren har.  Med bakgrund av detta samt känslan av att kategorier 

började formas under varje fråga, kände vi som undersökare att fortsatta intervjuer 

inte skulle tillföra något extraordinärt.  
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2.3 Analysen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Under avsnittet Empiriska resultat som följer längre fram i arbetet kan det utläsas 

vilka resultat intervjuerna gav. För att längre fram i arbetet kunna bevisa resultatens 

trovärdighet är det viktigt att redovisa hur det insamlade materialet tolkades och 

analyserades. Som tidigare nämnt kunde kategorier utifrån svaren utskiljas ganska 

tidigt. Andersson (1998) menar att kategorierna som skapas ska kunna påvisa att de 

poster som tillhör samma kategori ska vara lika i något avseende. Detta 

tillvägagångssätt kräver att man är kritisk mot mönster som inte är hållbara, vilket vi 

var medvetna om. (Anderson 1998) Det var viktigt att inte försöka få svaren att passa 

ihop när de egentligen inte gjorde det. Här fann vi att telefonintervjuer varit till vår 

fördel jämfört med exempelvis intervjuer via e-mail. Vi kunde, genom att ha hört 

bland annat respondentens tonfall och eventuella tvekan, lättare hantera ett 

tvivelaktigt svar eftersom vi pratat med personen, jämfört med enkätutskick.   

 

Analys är ofta något som pågår mer eller mindre under hela insamlingsfasen 

(Andersen 1998, Merriam 1994 samt Rosengren 2002) Detta håller vi med om då vi 

oavbrutet tänkte på vilka resultat och konsekvenser som skulle kunna dras utifrån 

intervjuerna. Andersen (1998) menar att oavsett om empirin existerar som text eller 

som siffror, är kategoriseringen av data central. Författaren skriver vidare att innan 

det går att kategorisera måste kategorier ha valts ut. I praktiken utfördes 

rapporteringen av svaren genom att varje fråga behandlades för sig och de olika 

företagens svar gavs ett enkelt sträck i den kategorin de föll under på frågan. Varje 

fråga kunde på detta sätt tolkas och vi också kunde se vilken kategori som fått mest 

eller minst sympatisörer. En fråga kunde exempelvis ha kategorierna ”Externt”, 

”Internt” eller ”Både och”. Detta blev sedan till en empirisk sammanfattning där 

resultaten av intervjuerna går att utläsa på ett enkelt sätt och på så sätt skaffa ett 

helhetsintryck viket enligt Andersen (1998) är viktigt. Samma författare skriver också 

”Att analysera betyder att urskilja de enskilda delarna i en 

helhet samt att undersöka de enskilda delarnas relationer.” 

Andersen 1998, s179 
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att när kategorierna etablerats och när kategoriseringen är gjord gäller det att ta reda 

på hur relationerna ser ut mellan variablerna. Detta är en väsentlig uppgift i analys- 

och tolkningsprocessen, skriver Andersen (1998) vidare. För att på bästa sätt skapa 

en förståelse för hur köpbeslutsprocessen ser ut i de intervjuade företagen var det 

viktigt att jämföra svaren för att se vilka kategorier under varje fråga som var 

populärast. På så sätt kunde det konstateras var det fanns likheter och olikheter hos 

företagen. Jämförelsen är direkt kopplad till arbetets syfte då vi på så sätt kunde 

utläsa mönstren från respondenternas svar. Sammanställningen var också en av de 

centrala uppgifterna för oss som undersökare eftersom den är starkt relaterad till 

problemformuleringen. Eftersom arbetets syfte är av förstående karaktär är analysen 

kärnan i arbetet då vi annars inte kan få en insikt.  

 

Efter sammanställningen var det dags att analysera de empiriska resultaten 

gentemot den teoretiska referensramen. Det var intressant att se hur väl eller hur 

dåligt respondenternas svar kom överens med använda författares teorier. En 

jämförelse gjordes i grova drag för att kunna framhålla de största likheterna och 

olikheterna. Då de empiriska fynden var kategoriserade under varje fråga, som ovan 

beskrivet, stod det ganska snabbt klart för oss, eftersom vi vid detta lag var högst 

bekanta med den teoretiska referensramen, vilka likheter och olikheter som var 

tydliga. Nu återstod uppgiften att analysera kring varför dessa likheter och olikheter 

uppstod. När detta var gjort i stora drag, behandlade vi detaljerna av intervjuerna för 

att se hur pass intressanta de var för arbetets syfte. Anderson (1998) menar att 

arbetets problemställning i hög grad styr analysen och den tvingar oss att utesluta 

rådata som inte är intressanta.  

 

Centrala frågor är vilka mönster och relationer som finns i materialet, menar 

Andersen (1998). Analysdelen sköttes genom att påminna läsaren om delar ur den 

teoretiska referensramen, för att sedan diskutera respondenternas svar. Att sätta de 

teoretiska delarna mot de empiriska svaren på detta sätt, menar vi vara det enklaste 

sättet att se likheter och olikheter gentemot de omdiskuterade författarnas åsikter. 

Idéerna skrevs ner i korthet och utvecklades senare till en längre text.  

 

Under arbetet med analysen bildades många egna reflektioner vilka skrevs ner och 

sparades tills det var dags för slutdiskussionsavsnittet där egna tankar diskuterades. 
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I analysen har vi medvetet lagt tyngd på hur köpbeslutsprocessen ser ut för att i 

slutdiskussionen åter knyta an till de fördelar som diskuteras i problemdiskussionen. 

Detta tyckte vi vara av vikt för att läsaren skulle få ökad förståelse för hur mycket 

kunskap som kan utvinnas från köpbeslutsprocessen och för att i slutdiskussionen 

kunna resonera hur denna kunskap kan ge till fördelar vid marknadsutvidgning.  

 

Analysen av Lars Larssons svar från AerotechTelub gjordes utifrån det antagandet 

att han har stor erfarenhet av sitt område och många års kunskap om branschen. 

Detta gör också att han har hög trovärdighet och därför kommer denna inte heller att 

diskuteras i kommande avsnitt om Resultatens trovärdighet.  Det är heller inte 

aktuellt att ifrågasätta hans svar eftersom de är specifika för AerotechTelub. Som 

sagts genom hela arbetet är heller inte syftet att generalisera vare sig den 

medicintekniska eller IT-branschen.  

2.4 Bortfallsanalys av medicintekniska företag  

När ett visst antal undersökningsenheter inte varit tillgängliga för forskaren kallas det 

för externt bortfall. Internt bortfall definieras som när frågorna inte besvaras av alla 

undersökningsenheter. Rosengren (2002)  

2.4.1 Externt bortfall  

Externt bortfall uppstår genom att undersökaren aldrig får tag på den person som ska 

intervjuas eller att den tilltänkte vägrar medverka (Rosengren 2002). I detta arbete 

var det trettiofyra företag som inte medverkade efter förfrågan (se bilaga tre). Femton 

av dem angav en anledning (hädanefter refererad som grupp två) och på dessa har 

en bortfallsanalys gjorts nedan. Anledningen till att resterande företag inte analyseras 

är att de avböjde att medverka i intervjun och lade sedan på luren (grupp tre). I dessa 

fall har vi gjort avvägningen att det inte finns tillräckligt med grund för en analys.  

 

Rosengren (2002) menar att om vederbörande vägrar medverka kan det löna sig att 

ändra taktik som att prova att intervjua någon annan på företaget eller en annan 

intervjuare. Detta diskuterade vi men kom fram till att vi ville respektera personernas 

önskan om att inte deltaga. Rosengren (2002) menar vidare att man kan förbereda 

respondenten att de kommer att uppsökas av intervjuare genom exempelvis att 

skicka brev. Vi kände att detta alternativ inte skulle fungera eftersom brevet 
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antagligen skulle hamna på villovägar eftersom vi inte hade ett personligt namn att 

skicka det till. Vi försökte istället erbjuda respondenten att ta tid på sig att förbereda 

sig genom att boka ett telefonmöte en annan dag eller en senare tid. Det visade sig 

dock att de som ville bli intervjuade oftast svarade att de kunde göra det direkt, 

medan de som nekade fortfarande inte ville bli intervjuade även om de fick tid att 

förbereda sig.  

 

Rosengren (2002) skriver att intervjuaren måste försöka uppskatta bortfallets 

inverkan på undersökningsresultatet. Detta kan exempelvis göras genom att jämföra 

bortfallet med dem som svarat. Hos de företag som inte medverkade i vår intervju 

(grupp två) visade det sig att de ingår i större utländska koncerner och 

informationssäkerhet är en tjänst som implementeras på de svenska företagen. 

Därför fanns det heller ingen kunskap om hur köpbeslutsprocessen ser ut hos grupp 

nummer två. Några av de intervjuade företagen ingick också i större koncerner men 

de svenska företagen hade ändå självbestämmanderätt över inköp av 

informationstjänster och inhyrning av konsulttjänster för detta. Detta bortfall innebar 

att företag som inte själv hade inverkan på sin köpbeslutsprocess föll bort eftersom 

de saknade den kunskap som krävdes för att medverka i intervjun. I grupp två fanns 

det en blandning av företag från cirka ett hundra anställda till femtio tusen. I grupp ett 

fanns också en blandning av företag med allt från ett hundra anställda till femtio 

tusen anställda. Med bakgrund av detta kan det argumenteras att företagens storlek 

hade inget eller mycket lite att göra med deras medverkan. Detta menar vi visar på 

en styrka att grupp nummer två inte skiljer sig anmärkningsvärt från grupp ett och 

därför torde detta inte ha någon påverkan på undersökningsresultatet.    

2.4.2 Eget bortfall  

I detta arbete har vi i efterhand valt bort några av frågorna eftersom vi ansåg att de 

inte gav något bidrag till slutresultatet men fanns med för att skapa en helhet. Vi har 

valt att ändå ha med dem i frågeformuläret (se bilaga ett) eftersom vi är medvetna 

om att genom att ställa dessa frågor har respondenterna blivit påverkade i någon 

mån när de svarar på resterande frågor. Andersen (1998) menar att det ibland inte 

går att använda allt material som samlats in. Svaren på de bortsorterade frågorna 

redovisas inte i de empiriska resultaten.  
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2.5 Resultatens trovärdighet  

I avsnittet förs en diskussion angående resultatens trovärdighet för att läsaren ska 

kunna finna resultaten användbara och pålitliga. 

 

Merriam (1994) hänvisar till författarna Guba & Lincoln (1981) som skriver att 

resultatens trovärdighet är svårt att diskutera i sin helhet, utan man måste istället se 

till de instrument som brukats, lämpligheten av att använda de analysmetoder som 

använts samt vilken relation som finns mellan de slutsatser som dragits från den 

information vi utgått ifrån. Rosengren (2002) menar att det är avgörande för hela 

undersökningen hur väl de teoretiska och empiriska begreppen stämmer överens. 

Merriam (1994) skriver att om den utförda undersökningen är trovärdig eller ej, kan 

exempelvis bedömas av forskarens omsorgsfulla uppläggning och planering 

beträffande undersökningen samt mätförfarandet, hypotesprövningen, slutsatserna 

och tolkningen. Genom att i metodavsnittet presentera vårt tillvägagångssätt, vilken 

teori vi utgått från, hantering av insamlad information samt tillvägagångssätt för 

analysen, är målet att bevisa trovärdigheten i resultaten för läsaren.  

 

 

 

 

 

 

Citatet återfinns i Merriam (1994 s 178) och handlar om det faktum att det kan vara 

svårt att veta om man verkligen får fram det som avses via de ställda frågorna. Det är 

viktigt att förstå vilket typ av synsätt som de intervjuade människorna har, för att 

kunna sätta in svaren i rätt kontext. I sammanhanget är det också viktigt att vara 

medveten om att vi som undersökare också har en egen världsbild och gör våra 

tolkningar utifrån den, vilket aldrig går att bortse från helt. Vidare var vi medvetna om 

att köpbeslutsprocessen är en del av respondenternas vardag. Trots att de innehar 

kunskapen så kan den vara svår att berätta om eftersom de befinner sig mitt upp i 

den. Å andra sidan gör detta dem också kunniga på området. 

 

Då det gäller fråga åtta och nio är tidsaspekten en annan faktor att ta hänsyn till. När 

intervjufrågorna ställdes visste vi som undersökare inte om svaret skulle gälla flera år 

”Den kvalitative forskaren är snarare intresserad av 

perspektiv än sanningen i sig.”  
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tillbaka i tiden eller om det var under de senaste veckorna. Det bör därför tas i 

beaktning att det kan vara svårt för respondenten att minnas speciellt eftersom hon 

eller han är tvungen att svara utan särskild betänketid. Detta motverkades genom att 

låta respondenten ta god tid på sig samt inte få honom eller henne att känna sig 

pressad. Respondenterna var heller inte tvungna att avge ett exakt tidsmässigtsvar.  

Som undersökare var vi medvetna om att det kan vara svårt för respondenten att 

minnas saker som hänt långt tillbaka i tiden och att det därför kunde vara 

besvärligare för dem att svara än för dem där händelsen inte sträckte sig så långt 

tillbaka.  

 

Frågan om undersökningen kommer att ge samma resultat om den genomfördes 

ännu en gång är problematisk eftersom människans beteende kan förändras. 

Mätningar kan också bli fel flera gånger i följd och människor kan ta miste flera 

gånger i rad (Merriam 1994). Rosengren (2002) skriver att man måste räkna med att 

det alltid finns ett slumpmässigt mätfel. Eftersom vi under denna undersökningstid 

haft kontakt med fyrtio företag, varav trettiofyra valde att inte medverka, är det svårt 

att avgöra om en upprepad undersökning skulle ge samma resultat. Vi menar att det 

är mycket möjligt att företag samt individuella personer som tidigare medverkat av 

någon anledning kan ändra sig och neka och vice versa. På grund av detta är det 

omöjligt för oss att förutsäga om upprepade intervjuer skulle ge samma svar.  

 

Genom exempelvis olika standarsätt att gå till väga, genom att ha kunskap om hur en 

intervju ska genomföras samt att ge noggranna instruktioner, kan man minska 

slumpens inflytande (Rosengren 2002). Att exempelvis förklara för respondenten vad 

begreppet informationssäkerhet innebar i detta samanhang, var en sak som gjordes 

för att de intervjuade skulle ha samma utgångspunkt. Andra sätt var att gå tillväga 

likadant vid samtliga intervjuer samt att uttrycka oss tydligt för att undvika 

missförstånd.  

 

Vidare hänvisar Rosengren (2002) till Cronbach (1975) som menar att generalisering 

inte bör vara målet med en kvalitativ undersökning. En anledning till att denna 

uppsats inte eftersträvar generaliserbarhet är på grund av att vår undersökning 

kräver deltagande från yrkesfolk som frivilligt ställer upp på våra intervjuer. Det var 

därför fritt fram för dem att neka oss sin medverkan. Vi var därför tacksamma mot 
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dem som medverkade i vår intervju men var fullt medvetna om att dessa företag inte 

på något sätt är representativa på grund av urvalsförfarandet. Detta är heller inte 

målet med undersökningen.  
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3.0 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt sammanställs både ny och äldre teori för att skapa ett allmännyttigt 

kunskapsunderlag inför den mer specifika empiri som presenteras senare i arbetet. 

 

3.1 Industriella marknader och inköp 

På industriella marknader hanterar köpande företag aktiva försäljare som försöker 

dra till sig deras uppmärksamhet. Det viktiga är att det inte handlar om handling och 

reaktion utan om interaktion. Säljande företag försöker hitta köpare för att sedan 

påverka dem att köpa men även köpande företag tvingas leta efter försäljare som 

kan samt är beredda att möta deras krav och behov. Dessa krav och behov är oftast 

komplexa samt känsliga. Köpande företag vill som oftast förhandla med försäljare så 

att det köpande företaget kan få ett speciellt och skräddarsytt avtal som oftast skiljer 

sig från de ”standardiserade” erbjudanden som försäljaren skulle vilja sälja. Beroende 

på vad det köpande företaget är ute efter kan processen se olika ut. Det köpande 

företaget kan i förväg ha bestämt vad det är de behöver köpa in och låter sedan 

säljande företag komma med sina bästa bud baserat på, från det köpande företaget, 

angivna specifikationer. I vissa fall kan det köpande företaget ha förutspått ett 

problem som kan uppstå i framtiden och söker därför säljande företag som kan 

erbjuda lösningar på detta framtida problem. Det kan också vara så att ett säljande 

företag tror sig kunna erbjuda något som det köpande företaget kan ha nytta av 

någon gång. (Ford et al 2002) 

3.2 Organisatoriska köp 

Organisatoriska köp är speciella eftersom det behov som är anledning till köpet eller 

önskan om köp inte uppstår på grund av att någon vill tillfredsställa sina personliga 

behov eller krav utan på grund av att det finns organisatoriska samt ekonomiska 

behov och krav. När den köpansvarige inom ett företag beslutar att köpa in en 

produkt eller tjänst gör den detta å företagets vägnar, inte sina egna. De industriella 

produkter samt tjänster man handlar med behöver som oftast inte uppfylla några 

estetiska krav och köpet är sällan motiverat av psykologiska behov. (Lindquist & 

Sirgy 2003) Författarna Qualls & Puto (1989) anser dock att psykologiska 

motivationer är involverade då inköpare utvärderar alternativ och att detta inte kan 

frånkommas då det är människor som är involverade (Qualls & Puto 1989). Då ett 
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företag är intresserat av ett inköp är detta oftast på grund av att det har ett behov av 

en produkt eller tjänst som på sikt kan hjälpa dem att förbättra sin ekonomiska samt 

sin konkurrensmässiga position. Då inköp görs av företag handlar det ytterst sällan 

om impulsköp utan det ligger som oftast en lång process av jämförelse av pris, 

kvalité samt försäljare bakom. (Lindquist & Sirgy 2003) 

3.3 Köpbeslut 

De beslut som det köpande företaget måste fatta vid inköp är oftast väldigt komplexa 

då de som oftast involverar väldigt stora summor pengar. Det finns också tekniska 

samt ekonomiska aspekter som kan vara komplexa och som måste beaktas, och vad 

gäller interaktionen är det oftast många nivåer inom det köpande företaget som är 

involverade. Eftersom det vid inköp oftast handlar om komplexa produkter eller 

tjänster är det inte sällan som det köpande företaget tar lång tid på sig att fatta ett 

slutligt inköpsbeslut. (Kotler et al 2002) De som hanterar inköpen har många faktorer 

att ta hänsyn till och måste noggrant betrakta de risker som komplexa inköp kan 

innebära (Qualls & Puto 1989).  

 

Då köpbeslut görs inom organisationer tas dom av grupper av individer som arbetar 

tillsammans för att lösa gemensamma problem och möta delade mål (Lindquist & 

Sirgy 2003). Det handlar inte om en situation där det finns en säljare och en köpare 

utan det är många från företaget som involveras. Detta skapar ofta problem för 

chefer då de måste se till att interaktionen mellan alla involverade är baserad på 

samma uppfattning om vilka krav det köpande företaget har. (Ford et al 2002) I de 

flesta köpande företag finns det tränade köpagenter som tränas att se till att bra köp 

genomförs. Ju mer komplext köpet är desto större är sannolikheten att fler personer 

är inblandade i köpbeslutsprocessen. (Kotler et al 2002) Författarna Qualls & Puto 

(1989) anser dock att det vid vissa köp kan förekomma fall där enbart en person är 

involverad i köpbeslutet. 

3.4 Roller under köpbeslutsprocessen 

Då ett företag identifierat ett problem och konstaterat att en produkt eller tjänst 

behöver köpas in för att lösa detta problem är det någons uppgift att se till och lösa 

detta problem. Då organisatoriska köpbeslut fattas är dessa oftast tagna eller 

åtminstone influerade av mer än en individ, det varierar dock från företag till företag. 
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Författarna menar att det i vissa köpande företag faktiskt kan vara så att vissa 

köpbeslut kan fattas utan någon större kommunikation inom företaget. Det vanligaste 

är dock att man inom det köpande företaget har konsultation med de flesta 

avdelningsansvariga inom företaget. (Lindquist & Sirgy 2003) De olika medarbetare 

som på något sätt är involverade i köpbeslutsprocessen innehar olika roller och som 

säljande företag är det viktigt att veta vem som har vilken roll så att rätt man 

påverkas och bearbetas på rätt sätt till det säljande företagets fördel. (Spekman & 

Gronhaug 1986) 

3.5 Företagets köpcenter 

I vissa företag sätts det samman en grupp som består av en köpansvarig och andra 

medarbetare. Medarbetarna är oftast representanter från olika avdelningar och väljs 

utifrån kriterier som kunskap om det som ska köpas eller de som blir mest berörda av 

det som ska köpas. De medarbetare som eventuellt har någon kunskap om det som 

ska köpas eller blir de som kommer att använda det som ska köpas mest, är oftast 

de som påverkar köpet mest. (Lindquist & Sirgy 2003) Då företag gör olika inköp 

förändras sammansättningen av gruppen och medarbetarna kan få skiftande roller 

samt betydelse. Beroende på hur relevant en medarbetare är för beslutet spelar 

denne större eller mindre roll beroende på vad som ska köpas in (Spekman & 

Gronhaug 1986). 

 

Olika medarbetare inom det köpande företaget spelar som sagt olika roller i de olika 

steg som genomgås i köpbeslutsprocessen. De medarbetare som är involverade 

utgör företagets köpcenter och inom detta köpcenter är det inte jobbtitel som avgör 

vem som har störst makt såvida inte någon specifikt utsetts till inköpsansvarig men 

även denne blir påverkad av andra medarbetare inom organisationen. (Lindquist & 

Sirgy 2003) Då medlemmar väljs till företagets köpcenter spelar faktorer som 

organisationens mål samt beslut som ska tas en bidragande roll (Spekman & 

Gronhaug 1986). Kotlers et al (2002) syn på företagets köpcenter är att det varken är 

en fixerad eller identifierad enhet i företaget. Det är en sammansättning av olika roller 

inför köpet som antas av olika människor för olika köp. (Kotler et al 2002) Spekman & 

Gronhaug (1986) anser att köpcentret kan jämföras vid ett moln eftersom det inte har 

några fasta gränser (Spekman & Gronhaug 1986). Köpcentret kan bestå av allt från 

en person som innehar många olika roller själv till ett köpteam på upp till trettio 
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personer från olika delar av det köpande företaget. Det är inte alltid klart och tydligt 

vilka som ingår i företagets köpcenter. Även om köpcentret ofta inkluderar vissa 

självklara individer kan det ibland finnas individer inom företaget som formellt inte 

ingår i köpcentret men som informellt har stor påverkan på köpeslutsprocessen. 

(Kotler et al 2002) Spekman & Gronhaug (1986) menar att det ofta är svårt att 

avskilja var gränsen mellan köpcentrets medlemmar och organisationens 

medarbetare går samt att medlemskap i organisation är ett dåligt kriterium för 

medlemskap i köpcentret. Ett bättre kriterium är istället att se till beslutsrelevans, att 

välja en person som genom sin kompetens kan vara till stor nytta och vara ett bidrag 

till beslutstagandet. (Spekman & Gronhaug, 1986) Kotler et al. (2002) samt Spekman 

& Gronhaug (1986) menar båda att storleken samt utseendet på köpcentret varierar 

beroende på vilken produkt eller tjänst som ska köpas in samt köpsituation (Kotler et 

al 2002 och Spekman & Gronhaug 1986). Då företag ska köpa in exempelvis tekniskt 

komplexa eller dyra produkter, tillsätts vissa platser i företagets köpcenter av tekniska 

experter (Kotler et al 2002). Spekman & Gronhaug (1986) menar att det är köpcentret 

som utgör den viktigaste beståndsdelen vid ett inköp då det, enligt författarna, är där 

alla beslut tas. Författarna menar vidare att det inte är negativt att det uppstår 

konflikter inom köpcentret då det i slutändan kan bidra till att bättre beslut tas. 

(Spekman & Gronhaug 1986)   

 

I en studie där man jämfört köpeslutsprocessen i USA, Sverige, Frankrike samt 

sydvästra Asien framkom det att svenska företag var de som mest satsade på inköp 

som utfördes av team. Det var också i Sverige som företag vid inköp tog ledningen 

då det gäller att förlita sig på sin tekniska personal men även på det säljande 

företagets tekniska personal. (Matson & Salshi-Sangari 1993) 

3.6 Köpbeslutsprocessen  

Innan ett köpande företag ska genomföra ett köp ligger det en lång 

köpbeslutsprocess bakom. Beslutsprocessen kan ses som en löpande process där 

det köpande företaget börjar med att identifiera ett organisatoriskt behov och 

slutligen genomför ett faktiskt köp och börjar använda den köpta produkten eller 

tjänsten. (Lindquist & Sirgy 2003) Medan Lindquist & Sirgy talar om elva steg som 

ingår i köpbeslutsprocessen nämner Kotler et al (2002) åtta.  
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1. Första steget, som alla författare är ense om, är: identifiering av ett behov eller 

problem, någon inom företaget identifierar ett behov eller ett problem som kan 

lösas med hjälp av inköp av en viss produkt eller tjänst. Identifieringen kan 

uppstå av såväl externa som interna stimuli. Vid interna stimuli handlar det om 

att det köpande företaget tydligt ser att något behöver köpas in, det kan 

exempelvis handla om en maskin som gått sönder och som behöver nya delar 

eller att företaget ska lansera ny produkt/tjänst och behöver göra inköp inför 

detta. När någon inom det köpande företaget blir uppring av en säljare och får 

ett bra erbjudande eller kanske ser något intressant på en mässa blir denne 

påverkad av externa stimuli. Ett företag behöver alltså inte ha ett uttalat behov 

eller problem men kan identifiera ett sådant om ett externt stimuli påverkar 

effektivt nog. (Lindquist & Sirgy (2003) (Kotler et al 2002) 

 

2. Etablering av mål med köpet och angivelse av specifikationer, är steg nummer 

två enligt Lindquist & Sirgy (2003). Kotler et al (2002) benämner detta steg 

som generell behovsbeskrivning. Lindquist & Sirgy (2003) menar att det 

köpande företaget här anger vilka mål de har med köpet samt anger 

specifikationer för säljaren. Kotler et al (2002) däremot, menar att företag i 

detta steg generellt anger samt beskriver specifikationer för det som behövs 

och även anger kvantiteter. Här anger det köpande företaget vad det är ute 

efter. Handlar det om komplexa produkter eller tjänster kallar det köpande 

företaget oftast in experter för att på bästa möjliga sätt och med största möjliga 

kunskap kunna specificera vilka kriterier som ska uppfyllas. (Lindquist & Sirgy 

2003 och Kotler et al 2002) 

 

3. Erhållning av tekniska data, att översätta kvalitativa specifikationer till teknisk 

data så att företaget har kriterier som de kan jämföra kandiderande säljare 

med, är steg nummer tre enligt Lindquist & Sirgy (2003). Kotlers et al (2002) 

benämning, produktspecifikation, skiljer sig inte särskilt mycket åt då samtliga 

författare här talar om att det köpande företaget under detta steg anger 

tekniska specifikationer med skillnaden att Kotler et al (2002) inte nämner att 

det används som urvalskriterium vid val av säljare. (Lindquist & Sirgy 2003 

och Kotler et al 2002) 
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4. Att bestämma kvantiteter anger Lindquist & Sirgy (2003) som steg nummer 

fyra. Kotler et al (2002) har däremot vävt in denna handling redan i steg 

nummer två. Här anger det köpande företaget helt enkelt hur stor mängd som 

ska köpas in.   

 

5. Förhandling av pris är också ett enskilt steg som enbart Lindquist & Sirgy 

(2003) tar upp. Här bestämmer det köpande företaget vilken budget som ska 

gälla, vilka betalningsmetoder man ska tillämpa samt anger olika villkor som 

kan finnas i samband med betalning. (Lindquist & Sirgy 2003) 

 

 

6. Specificering av leveranstid. Här anger det köpande företaget villkor som ska 

gälla för leveranstiden och skapar ofta ett leveransschema som man förväntar 

att det säljande företaget ska hålla sig till. Detta steg framhävs mer då ett 

företag ska köpa in produkter eftersom det vid inköp av tjänster inte går att 

ange på samma sätt. Även detta steg nämns enbart av Lindquist & Sirgy 

(2003). 

 

7. Vid specificering av leveransmetod anger det köpande företaget hur det vill få 

det inköpet levererat och här anges även formella krav som det köpande 

företaget kan tänkas ha på det säljande. Även detta steg betonas mer då det 

handlar om inköp av produkter eftersom det vid inköp av tjänster är svårare att 

tillämpa på samma strukturerade sätt. Återigen är det endast Lindquist & Sirgy 

(2003) som anger detta steg.  

 

8. Utvärdering av potentiella säljare där det köpande företaget, enligt Lindquist & 

Sirgy (2003), baserat på sina specifikationer, pris och leveransscheman tittar 

på potentiella säljares styrkor och svagheter. Före detta steg anger Kotler ett 

steg som han benämner leverantörssökning. Här startar det köpande företaget 

sin sökning efter företag som kan uppfylla de krav som det köpande företaget 

har. Ju mer komplext och dyrare ett köp är, desto mer tid kommer det köpande 

företaget att lägga på denna sökning enligt Kotler et al (2002). Författaren 

kallar detta steg för anbudsinbjudan. Precis som Lindquist & Sirgy (2003) 

anger Kotler et al (2002) att det köpande företaget här bjuder in de 
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kvalificerade säljarna att lämna sina förslag. Kotler et al (2002) anger också att 

det köpande företaget vid köp av komplexa produkter eller tjänster som oftast 

bjuder in de potentiella säljarna separat för att få en detaljerad presentation. 

Det menas vidare att det därför är väldigt viktigt att säljaren från det säljande 

företaget presenterar denna produkt eller tjänst på lättast förståeliga sätt så att 

de som ska köpa produkten eller tjänsten får så stor förståelse för det 

erbjudna som möjligt (Kotler et al 2002). (Lindquist & Sirgy och Kotler et al 

2002) 

 

9. Val av säljare. Detta steg nämns gemensamt av samtliga författare. Här 

samlas företagets köpcenter för att gå igenom alla alternativa säljande företag 

för att ytterligare en gång gå igenom styrkor och svagheter. Sedan väljs 

slutligen ett eller flera företag ut som det köpande företag vill göra sina inköp 

ifrån. Trots att det köpande företaget under detta steg gjort sitt val fortsätter 

köpbeslutsprocessen. (Kotler et al 2002 och Lindquist & Sirgy 2003) 

 

10. Anpassning till och överenskommelse om problemhantering är enligt Lindquist 

& Sirgy (2003) det näst sista som genomförs i köpbeslutsprocessen. Här 

anger det köpande och säljande företaget tillsammans en tidsram för 

utveckling av relation samt problemhantering. Kotler et al (2002) har döpt detta 

steg till specificering av orderrutin. Enligt honom inkluderar detta steg en slutlig 

angivelse där det köpande företaget anger vilken eller vilka säljare det valt, 

vilka tekniska specifikationer det har, leveranstider, återköp policys samt 

garantier. (Kotler et al 2002 och Lindquist & Sirgy 2003) 

 

11. Utvärdering av köpet är det sista steget i köpbeslutsprocessen enligt samtliga 

författare. Här gör det köpande företaget en utvärdering av det inköpta men 

även av det säljande företaget. Det köpande företaget tar i vissa fall kontakt 

med de inom företaget som utnyttjar den inköpta produkten eller tjänsten för 

att få en uppfattning om hur väl det inköpta fungerar. Det köpande företaget 

ser till hur väl det säljande företaget lever upp till sina löften och sin uttalade 

prestanda och om det köpande företaget inte är belåtet med produkten, 

tjänsten eller det säljande företaget kan köpet i vissa fall avbrytas och det 

köpande företaget börjar då om på processens första steg. (Kotler et al 2002 
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och Lindquist & Sirgy 2003)  

 

Genom att öka sin kunskap och få en större förståelse samt medvetenhet om det 

köpande företagets köpbeslutsprocess kan det säljande företaget och deras 

eventuella marknadsförare utveckla strategier samt skräddarsy lösningar för att 

påverka stegen som köparen går igenom till säljarens fördel. (Lindquist & Sirgy 2003) 

Det bör skapas kunskap kring marknadens och kundens köpbeslutsprocesser och 

tjänsteleverantören bör anpassa sig därefter. Varje enskilt företag och varje enskild 

situation kräver naturligtvis en anpassad köpbeslutsprocess men det finns en del 

grundläggande element som bör tas i beaktning. (Sköld 2004) Om ett säljande 

företag som är intresserat av att sälja sin tjänst till ett annat företag är medvetet om 

vilket behov eller problem det köpande företaget har, kan det säljande företaget förse 

det köpande med information som kan komma att ligga till grund för det köpande 

företagets produkt- eller tjänstspecifikationer. Det är viktigt att som säljande företag 

vara medveten om och uppmärksam på alla steg i köpbeslutsprocessen men enligt 

Lindquist & Sirgy är det steg åtta till elva som är de viktigaste. Detta eftersom det, 

enligt författarna, är under dessa steg som det köpande företaget i allt högre grad blir 

alltmer engagerat i att hitta ett företag som de vill köpa från samt börjar titta närmare 

på potentiella säljare. (Lindquist & Sirgy 2003) 

 

Författarna Spekman & Gronhaug (1986) motsätter sig tankesättet att ange ett givet 

antal steg och kalla det för en köpbeslutsprocess. De kritiserar den debatt som 

försöker få fram ett visst antal specifika steg och anser att den bäst lämpar sig i 

akademiska sammanhang, dock inte ute i verkligheten. De håller inte med om att 

antal steg är givna då de anser att köpbeslutsprocessen är en process som vaggar 

fram och tillbaka. Detta då det vid olika köp kan uppkomma olika problem som kan 

bidra till att fler eller mindre steg genomgås. De argumenterar vidare för att antalet 

steg som genomgås inte kan fixeras vid ett givet antal utan att det är andra faktorer 

som spelar in. De menar att beslutskontexten och de känsliga faktorer som formar 

det köpande företagets organisatoriska köpbeteende är viktiga aspekter att ta hänsyn 

till. De känsliga faktorerna kan vara individuella, organisatoriska samt miljömässiga 

och är viktigare att ta i beaktning än att ange specifikt antal steg. Dock anser de att 

det finns tre faser som varje köpbeslutsprocess innehåller, sen om det stannar vid 

dessa tre steg eller det uppkommer fler beror på ovan nämnda faktorer. Dessa tre 
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faser innebär att ett företag upptäcker ett problem, företaget börjar att söka efter samt 

gå igenom alternativ och gör så småningom sitt val av en leverantör. (Spekman & 

Gronhaug 1986) 

3.7 Köpande företags urvalskriterier 

Allmänt rykte som försäljaren har, finansieringsmöjligheter, försäljarens förmåga att 

vara flexibel och anpassa sig till det köpande företagets behov, pålitligheten i 

produkten eller tjänsten och stöd från försäljaren. Detta är endast några av de 

kriterier som det köpande företaget baserar sin utvärdering på vid val av försäljare 

enligt den undersökning Lehman och O´Shaughnessy (1974) skriver om i sin artikel 

”Differences in Attribute Importance for Different Industrial Products”. 

Undersökningen utfördes i fyrtiofem länder och innehöll en survey som utfördes på 

de individer inom det köpande företaget som var involverade i inköp. (Lehman & 

O´Shaughnessy 1974) Lindquist & Sirgy (2003) menar att om det säljande företaget 

ökar sin kunskap om vilka kriterier som det köpande företaget värderar högst och 

mest sannolikt kommer att välja efter blir det lättare för det säljande företaget att 

positionera sig som det bästa alternativet och att skräddarsy sin tjänst så att den 

framstår som så attraktiv och bra som möjligt för det köpande företaget. (Lindquist & 

Sirgy 2003) 

3.8 Mänskliga påverkansfaktorer 

Då ett företag identifierat ett behov eller problem och beslutat sig för att göra ett inköp 

är det inte att förglömma att det trots allt är människor som beslutar om köpen och än 

om i mycket mindre grad än vid personliga köp så spelar personliga intressen samt 

mål in (Lindquist & Sirgy 2003). De som deltar i det köpande företagets 

köpbeslutsprocess tar till viss del omedvetet in personliga motiv, perceptioner samt 

preferenser. Beroende på vilken personlighet de involverade har så kommer 

köpbeslutsprocessen att se olika ut från företag till företag och även köpstilen varierar 

med dessa faktorer. (Kotler et al 2002) De som är involverade i inköpet har egna 

förväntningar och alla har erfarenheter som spelar in när köpbeslut ska tas (Qualls 

och Puto 1989). Vissa företag går igenom alla steg ytterst noga medan andra lägger 

mer vikt på vissa steg än andra. Det köpande företagets köpcenter består ofta av 

många personer som påverkar varandra och det är väldigt svårt att avgöra vem som 

påverkar vem och hur. (Kotler et al 2002) Personen eller personerna som har makten 
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att genomföra ett köp samt är involverade i köpbeslutsprocessen har många att ta 

hänsyn till och i många fall vill de imponera på de högre uppsatta i företaget. De 

måste även som oftast ta hänsyn till sina medarbetare som ska utnyttja produkten 

eller tjänsten. Som säljande företag är det viktigt att vara medveten om dessa 

emotionella motivationsfaktorer när man ska möta de som har makten att ta ett 

köpbeslut så man kan presentera det man vill sälja så på bästa möjliga samt 

attraktiva sätt. (Lindquist & Sirgy 2002) 

3.9 Utvärdering av köp 

Då ett köp är genomfört och det köpande företaget börjat utnyttja produkten eller 

tjänsten genomför de allra flesta företag en utvärdering. Denna utvärdering anses 

vara en av de mest kritiska faktorerna som påverkar det köpande företagets 

inställning till det säljande företaget samt dess produkt eller tjänst. Om det köpande 

företaget inte är tillfredsställt med köpet är risken väldigt stor att ett nytt köp från 

samma säljare inte kommer att inträffa varför det är viktigt att det säljande företaget 

inte anser allt vara klappat och klart bara för att det lyckats sälja sin produkt eller 

tjänst. Uppföljning efter lyckad försäljning är alltså mycket viktigt. (Lindquist & Sirgy 

2003) Det säljande företaget måste se till att hålla sina löften och leva upp till den 

belåtenhet det gett intryck av att kunna ge (Kotler al 2002). Faktorer som förmågan 

att vara pålitligt och välvilligt påverkar det köpande företagets grad av tillfredställelse 

med det säljande företaget som ständigt måste vara villigt att ta hänsyn till det 

köpande företagets behov. Det är ju på grund av sin förmåga att tillfredsställa det 

köpande företagets behov och lösa deras eventuella problem som just det företaget 

blivit utvalt. Det säljande företaget måste även vara kapabelt till att underhålla den 

produkt eller tjänst de sålt eftersom det är de som besitter den största kunskapen. 

(Lindquist & Sirgy 2003)  

3.10 Marknadsutvidgning 

Marknadsutvidgning innebär att ett företag går in på en marknad med bibehållen 

produkt eller tjänst. Då ett företag vill marknadsutvidga krävs det som oftast en viss 

utveckling av den erbjudna produkten eller tjänsten. Det krävs också från företag att 

de utvecklar sin kompetens för att kunna vara verksamma på en ny marknad. 

Kunskap är väldigt viktigt och ett företags förmåga är beroende av dess kunskap. 

Kunskap hjälper företaget att förstå vad kunderna värderar men är även länkat till 
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resurser då vissa resurser föder kunskap och utan denna kunskap skulle det vara 

omöjligt att möta kundernas krav. Kunskap är en unik resurs och den kan även 

komma att bli ett företags kärnkompetens genom vilken ett säljande företag kan 

uppnå konkurrensfördelar. Det är därför som marknadsutveckling kräver 

kunskapsutveckling så att företaget kan utveckla sin kunskap om den, för företaget, 

nya marknaden. Då ett företag vill börja verka på en ny marknad krävs nya 

kunskaper och vad som gäller på en marknad kan inte tas för givet ska gälla på en 

annan. Företaget måste även bereda sig på nya samt annorlunda förväntningar från 

kunderna på den nya marknaden. Att vara ledande på en marknad innebär inte att 

företaget blir ledande på den nya, eftersom den marknaden kan ha krav och behov 

som inte överrensstämmer med den kompetens som gjort företaget ledande på en 

annan marknad. Företag som vill marknadsutvidga kan därför finna svårigheter i att 

möta de krav som den nya marknaden ställer. (Johnson & Scholes 2002) 

 

Ansoff (1957) skriver att det finns en risk att företag lägger för stor tyngdpunkt på att 

komma in på nya marknader och många företag har gett sig in på marknader som de 

inte vet hur de ska hantera och därmed fått dåliga resultat som utkomst. Att ta sig in 

på nya marknader innebär vissa specifika problem. Det kräver ett avbrott i gamla 

tillvägagångssätt och företaget tvingas gå in på nya outforskade marker. 

Marknadsutvidgning är ett strategiskt steg som ett företag kan ta mot framtida 

expansion. (Ansoff 1957) 

 

Ingångar på nya marknader har ökat i volym och hastighet och förmågan för ett 

företag att vara verksam på den nya marknaden har utvecklats till att bli en 

kärnkompetens. Vad som ligger till grund för denna kompetens är att företaget måste 

ha en stor förståelse för den nya marknadens villkor men även för det egna 

företagets förmågor. (Cortada 2001) 

 

Då ett företag önskar få information om en marknad är vetskap om vad kunderna på 

marknaden kräver från leverantörer viktigt att ta del av. Betoningen på vilken 

information som företag vill komma åt har förändrats en del de senaste åren. Tidigare 

var företag intresserade att få fram information om faktorer som: total volym eller 

värdet av försäljningen, definition av geografiska- samt användarsegmenteringar 

samt uppskattning av leverantörernas marknadsandelar. Idag ligger betoningen på 
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att företag vill förstå kundernas köpmotiv, vilka kriterier kunderna väljer leverantörer 

utifrån och i vilken utsträckning befintliga leverantörer möter kundernas krav. (West 

ur Hart 1994) 

3.11 Teoretisk Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas tidigare genomgången teori som legat till grund för 

författarnas analys för att ge läsaren en överskådlig bild. 

 

På industriella marknader hanterar köpande företag aktiva säljare som försöker dra 

till sig deras uppmärksamhet. Köpande företag vill som oftast förhandla med 

försäljare så att det köpande företaget kan få ett speciellt och skräddarsytt avtal som 

oftast skiljer sig från de ”standardiserade” erbjudanden som försäljaren skulle vilja 

sälja. (Ford et al 2002) 

 

Organisatoriska köp är speciella eftersom det behov som är anledningen till köpet 

eller önskan om köp inte uppstår på grund av att någon vill tillfredsställa sina 

personliga behov eller krav utan på grund av att det finns organisatoriska samt 

ekonomiska behov och krav. När den köpansvarige inom ett företag beslutar att köpa 

in en produkt eller tjänst gör den detta å företagets vägnar, inte sina egna. (Lindquist 

& Sirgy 2003) 

 

De beslut som det köpande företaget måste fatta vid inköp är oftast väldigt komplexa 

då de som oftast involverar väldigt stora summor pengar. Det finns också tekniska 

samt ekonomiska aspekter som kan vara komplexa och som måste beaktas, och vad 

gäller interaktionen är det som oftast många nivåer inom det köpande företaget som 

är involverade. (Kotler et al 2002) 

 

Då köpbeslut görs inom organisationen tas dom av grupper av individer som arbetar 

tillsammans för att lösa gemensamma problem och möta delade mål (Lindquist & 

Sirgy, 2003). Det handlar inte om en situation där det finns en köpare och en säljare 

utan det är många från företaget som involveras (Ford et al. 2002). I de flesta företag 

finns det tränade köpagenter som tränas att se till att bra köp genomförs. Ju mer 

komplext köpet är desto större är sannolikheten att fler personer är inblandade i 

köpbeslutsprocessen. (Kotler et al 2002) Författarna Qualls & Puto (1989) anser dock 
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att det vid vissa köp kan förekomma fall där enbart en person är involverad i 

köpbeslutet (Qualls & Puto 1989). 

 

När organisatoriska köpbeslut fattas är dessa oftast tagna eller åtminstone influerade 

av mer än en individ, det varierar dock från företag till företag. I vissa företag kan det 

faktiskt vara så att vissa köpbeslut fattas utan någon större kommunikation inom 

företaget. Det vanligaste är dock att man inom det köpande företaget har 

konsultation med de flesta avdelningsansvariga inom företaget. (Lindquist & Sirgy 

2003) 

 

 I vissa företag sätter man samman en grupp som består av en köpansvarig och 

andra medarbetare. De medarbetare som eventuellt har någon kunskap om det som 

ska köpas eller blir de som kommer att använda det som ska köpas mest, är oftast 

de som påverkar köpet mest. (Lindquist & Sirgy 2003) Då företag gör olika köp 

förändras sammansättningen av gruppen och medarbetarna kan få skiftande roller 

samt betydelse. Beroende på hur relevant en medarbetare är för beslutet spelar 

denne större eller mindre roll beroende på vad som ska köpas in. (Spekman & 

Gronhaug 1986) De medarbetare som är involverade utgör företagets köpcenter och 

inom detta köpcenter är det inte jobbtitel som avgör vem som har störst makt såvida 

inte någon specifik utsetts till inköpsansvarig, men även denne blir påverkad av 

andra medarbetare inom organisationen (Lindquist & Sirgy 2003). Då medlemmar 

väljs till företagets köpcenter spelar faktorer som organisationens mål samt beslut 

som ska tas en bidragande roll (Spekman & Gronhaug 1986). Kotlers et al (2002) syn 

på företagets köpcenter är att det varken är en fixerad eller identifierad enhet i 

företaget. Det är en sammansättning av olika roller inför köpet som antas av olika 

människor för olika köp. Köpcentret kan bestå av allt från en person som innehar 

många olika roller själv till ett köpteam på upp till trettio personer från olika delar av 

det köpande företaget. (Kotler et al 2002) Spekman & Gronhaug (1986) menar att det 

ofta är svårt att urskilja var gränsen går mellan köpcentrets medlemmar och 

organisationens medarbetare (Spekman & Gronhaug 1986). Kotler et al (2002) samt 

Spekman & Gronhaug (1986) menar att storleken samt utseendet på köpcentret 

varierar beroende på vilken produkt eller tjänst som ska köpas in samt köpsituation 

(Kotler et al 2002 och Spekman & Gronhaug 1986). Då företag ska köpa in till 
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exempel tekniskt komplexa eller dyra produkter tillsätts vissa platser i företagets 

köpcenter av tekniska experter (Kotler et al 2002). 

 

I en studie där man jämfört köpbeslutsprocessen i USA, Sverige, Frankrike samt 

Sydvästra Asien framkom det att svenska företag var de som satsade mest på inköp 

som utfördes av team. Det var också i Sverige som företag vid inköp tog ledningen 

då det gäller att förlita sig på sin tekniska personal men även på det säljande 

företagets tekniska personal. (Melvin R. Matson & Esmail Salshi-Sangari 1993)  

 

Innan ett köpande företag ska genomför ett köp ligger det en lång köpbeslutsprocess 

bakom. Beslutsprocessen kan ses som en löpande process där det köpande 

företaget börjar med att identifiera ett organisatoriskt behov och slutligen genomför 

ett köp och börjar använda den köpta produkten eller tjänsten. (Lindquist & Sirgy 

2003) Medan Lindquist & Sirgy (2003) talar om elva steg nämner Kotler et al. (2002) 

endast åtta (Lindquist & Sirgy 2003 och Kotler et al 2002).  

1. Första steget som alla författare är ense om, är: identifiering av ett behov eller 

problem som kan lösas med hjälp av inköp av en viss produkt eller tjänst. 

2. Etablering av mål med köpet och angivelse av specifikationer är steg två enligt 

Lindquist & Sirgy (2003). Kotler et al. (2002) benämner detta steg som 

generell behovsbeskrivning.  

3. Erhållning av teknisk data så att företaget har kriterier som de kan jämföra 

kandiderade säljare med (Lindquist & Sirgy, 2003). Kotler et als. (2002) 

benämning produkt- eller tjänstespecifikation skiljer sig inte särskilt mycket åt. 

4. Att bestämma kvantiteter anger Lindquist & Sirgy (2003) som steg nummer 

fyra medan Kotler et al. (2002) vävt in denna händelse i steg nummer två. 

5. Förhandling av pris är också ett steg som enbart nämns av Lindquist & Sirgy 

(2003) 

6. Specificering av leveranstid. Nämns också enbart av Lindquist & Sirgy (2003) 

7. Lindquist & Sirgy (2003) är även ensamma att benämna steg nummer sju som 

är specificering av leveransmetod. 

8. Utvärdering av potentiella säljare är enligt Lindquist & Sirgy (2003) samt Kotler 

et al (2002) steg nummer sju. Kotler et al (2002) nämner före detta steg 

leverantörssökning. 
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9. Val av säljare är ett steg som nämns gemensamt av Lindquist & Sirgy (2003) 

samt Kotler et al (2002) 

10. Kotler et al (2002) har döpt detta steg till specificering av orderrutin och enligt 

Lindquist & Sirgy (2003) kallas detta steg för anpassning till och 

överenskommelse om problemhantering.  

11. Sista steget i köpbeslutsprocessen enligt samtliga författare är utvärdering av 

köpet. 

 

Spekman & Gronhaug (1986) motsätter sig tankesättet att ange ett givet antal steg 

och kalla det för en köpbeslutsprocess. De håller inte med om att antal steg är givna 

då de anser att köpbeslutsprocessen är en process som vaggar fram och tillbaka. De 

argumenterar vidare för att antal steg som genomgås inte kan fixeras vid ett givet 

antal utan att det är andra faktorer som också spelar in. Dock anser de att det finns 

tre faser som varje köpbeslutsprocess innehåller, sen om det stannar vid dessa tre 

steg eller det uppkommer fler beror på olika faktorer. Dessa tre faser innebär att ett 

företag upptäcker ett problem, företaget börjar söka efter samt gå igenom alternativ 

och gör så småningom sitt val av leverantör (Spekman & Gronhaug 1986) 

 

Allmänt rykte som försäljaren har, finansieringsmöjligheter, försäljarens förmåga att 

vara flexibel och anpassa sig till det köpande företagets behov, pålitlighet i produkten 

eller tjänsten och stöd från säljaren. Detta är endast några av de kriterier som det 

köpande företaget baserar sin utvärdering på enligt den undersökning Lehman & 

O´Shaughnessy (1974) skriver om i sin artikel ”Differences in Attribute Importance for 

Different Industrial Products”. Undersökningen utfördes i fyrtiofem länder och innehöll 

en survey som utfördes på de individer inom det köpande företaget som var 

involverade i inköp. (Lehman & O´Shaughnessy 1974) 
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4.0 Empiriskt resultat  

I avsnittet presenteras resultaten från genomförda intervjuer av medicintekniska 

företag samt uppföljande e-mail intervju med Lars Larsson, Bertil Ullergren och 

Magnus Svensson på AerotechTelub. I bilaga tre och fyra finns intervjuerna i sin 

helhet.  

4.1 Medicintekniska företag 

Intervjuerna har gett en förståelse för hur köpbeslutsprocessen ser ut hos de sex 

respondenterna när det gäller inköp av informationstekniska tjänster. Utifrån 

frågeformuläret har vi fått svar på hur processen ser ut specifikt hos Gambro, Q-med, 

Astra Zeneca, Nobel Biocare, Läkemedelsverket och Entific Medical Systems. De 

intervjuade berättar om vem som tar köpbeslutet inom företaget och vem som är med 

och påverkar inköpet. Respondenterna beskriver också en del om hur inköp av 

informationssäkerhet skiljer sig från inköp av andra IT-tjänster. Vi har också fått veta 

tidsdimensioner, om och i vilken utsträckning det satsas på informationssäkerhet och 

om företagen hyr in konsulttjänster eller inte för denna verksamhet. Vidare har vi som 

intervjuare fått en insikt i hur en informationssäkerhetstjänst ska vara för att verka 

tilltalande för företagen samt vilka faktorer som väger tyngst vid val av en leverantör. 

Till sist har intervjun gett svar på om och i så fall hur respondenterna tror att behovet 

kommer att förändras fem år framåt i tiden.  

 

Alla ovan nämnda faktorer har gett fundamental information för att kunna svara på 

arbetets syfte om hur köpbeslutsprocessen ser ut för just dessa företag inom den 

medicintekniska branschen. Genom att nedan sammanställa respondenternas svar 

bildas en grund som gör det lättare att se mönster och dra slutsatser.  

 

Alla sex företag anger att det idag investeras i informationssäkerhet. De mest 

angivna områdena är virusskydd, spamskydd och mailsystemet. Ett övergripande 

intryck bland dessa företag är att de försöker klara sig själv för att spara pengar och 

hyr bara in konsulthjälp när arbetet blir för komplext för att hantera med egna 

resurser. Hälften av företagen det vill säga Gambro, Läkemedelsverket och Astra 

Zeneca hanterar informationssäkerheten delvis själva och delvis med konsulthjälp. 

Entific Medical Systems, Q-med samt Nobel Biocare söker sig externt för att få hjälp.  
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På företagen används det köpgrupper, eller åtminstone grupper som kan liknas vid 

köpgrupper. Sammanfattat för alla sex företag kan denna grupp sägas bestå av 

tekniker, IT-personal och ledning. I vissa fall tas det in personer som har kunskap om 

det aktuella området i fråga. Hos Astra Zeneca och Q-med gör köpgruppen 

rekommendationer för inköpet som sedan skickas vidare. Hos Gambro är det 

köpgruppen själv som gör inköpet och på Läkemedelsverket är det ledningsgruppen 

som tar köpbeslutet. I ett fall, Entific Medical Systems, är det en ensam person som 

tar köpbeslutet. 

 

Genomgående i företagen är den eller de som har hand om inköpet ofta utbildade 

tekniker och specialister samt har erfarenhet som IT-chef eller liknande. På Nobel 

Biocare samt Entific Medical System finns det en renodlad IT-avdelning där enbart de 

inom avdelningen är involverade vid inköp av informationssäkerhetstjänster. 

Köpbeslut fattas också av IT-avdelningen vilket innebär att det är en nivå inom 

företagen som är involverade i köpbeslutet. Hos Gambro finns en sammansatt 

köpgrupp som fattar besluten egenhändigt. Läkemedelsverket anger att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas kunskap om området som det ska beslutas kring hos 

köpgruppen utan ämnet presenteras på ett sådant sätt att alla förstår. Astra Zeneca 

menar att det är oftast samma personer som sitter med i köpgruppen oavsett vilken 

produkt som ska köpas in, men att det kallas in behörigt folk för att förklara 

begreppen närmre för köpgruppen när det behövs. Även Läkemedelsverket anger att 

de kallar in IT-medarbetare som berörs av ämnet inför ett beslut. Q-med anger att de 

har en blandning av människor som är kunniga inom hårdvara, administration, 

information och operatörer. De sex företagen arbetar alltså via köpgrupper men det 

är olika hur köpgrupperna är uppbyggda. Några företag förlitar sig på specialister 

medan vissa företag har en allmän köpgrupp som tar in andra personer från företaget 

när det behövs specialistkunnande.  

 

Läkemedelsverket, Astra Zeneca och Q-med anger att de först diskuterar behovet 

internt för att se hur de ska lösa bristen som uppstått och därefter vänder man sig 

externt om man inte kan lösa det inom företaget. Entific Medical System och Nobel 

Biocare vänder sig direkt utåt för att få extern hjälp via konsulter. Läkemedelsverket 

menar att den utredande fasen i köpbeslutsprocessen är den vikigaste men att också 

beslutsfasen spelar stor roll. Gambro å sin sida är bundna till långsiktiga avtal och 
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därför är köpeslutsprocessen ett kort förlopp utan urvalsprocess. Även Entific Medical 

Systems har en fast leverantör som de vänder sig till vid behov. Astra Zeneca tar sig 

tid att sätta upp ett så kallat business-case för att se hur lösningen skulle fungera i 

verkligheten. Det skiljer sig alltså hur företagen jobbar när de insett att ett behov av 

informationssäkerhet har uppstått. Exempelvis verkar Astra Zeneca göra 

grundläggande utredningar medan Entific Medical Systems och Nobel Biocare lägger 

ner mindre tid på efterforskningar utan litar till sin externa konsulthjälp.  

 

De sex respondenterna anger att inköp av informationssäkerhet som regel tar flera 

månader men de flesta betraktar ändå inte detta som särskilt lång tid. Den tidsram 

som anges av respondenterna sträcker sig från några veckor till sex månader som 

längst. Över lag skiljer sig tidsramen åt mellan inköp av informationssäkerheten och 

inköp av andra IT-tjänster. Det menar Entific Medical Systems, Q-med, Nobel 

Biocare och Astra Zeneca. Fyra av sex respondenter menar att det är i stort sett 

samma personer som sitter med vid inköp av informationssäkerhetstjänster som vid 

övriga IT-tjänster. Detta visar att det är främst personer med IT-kompetens som är 

med och påverkar inköpen viket kan vara av vikt för ett säljande företag när det gäller 

att få tag i rätt personer när de vill sälja informationssäkerhet.  

 

Över hälften av företagen, det vill säga Astra Zeneca, Entific Medical Systems, Q-

med samt Nobel Biocare pekar på att tillgänglig support är det viktigaste när det 

gäller en informationssäkerhetstjänst. Företagen vill ha tillgång till support dygnet runt 

och kunna ställa krav på sin leverantör när det gäller service av den inköpta 

informationssäkerhetstjänsten. Gambro precis som Läkemedelsverket vill ha kontroll 

över det fysiska arbetet vilket kan peka på både tillsyn av kostnader samt en önskan 

om viss självständighet trots inhyrd hjälp.  

 

Vid val av en ny leverantör anses kriterierna kompetens och trygghet vara de mest 

betydelsefulla för respondenterna. Företagen uttrycker på olika sätt sin önskan om att 

få skräddarsydda lösningar för att passa sina system och krav. Nobel Biocare lägger 

tyngd vid att kostnadsförslag från konsulter inte ska innehålla några dolda kostnader. 

För Gambro är det viktigt med vilka kunder konsulten har arbetat med tidigare. Det 

kan verka som att respondenterna är vaksamma över sina samarbetspartners och är 

rädda för att bli vilseledda.  
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I gjorda intervjuer har det framkommit att det finns mycket information att utvinna ur 

köpbeslutsprocessen. För ett säljande företag innebär det att veta hur potentiella 

kunder resonerar inför ett inköp vilket kan vara speciellt fördelaktigt inom 

informationssäkerhetsbranschen eftersom det handlar om stora summor pengar och 

dyrbar tid. Inom ämnena pengar och tid, är det också en fördel att ha kunskap om 

företaget hanterar sin informationssäkerhet internt eller om det finns en chans för ett 

säljande företag att ta sig in som utomstående konsult. Det har också framkommit att 

det förekommer en del rädsla från respondenternas sida när det gäller kostnader vid 

konsulttjänster. Det visar sig också i det faktum att förutom kriteriet kompetens så är 

det trygghet från leverantören som tilltalar de intervjuade mest.  

 

Intervjuerna har givit en djup insikt i vad kunskap om köpbeslutsprocessen kan leda 

till och hur mycket information som döljer sig i denna process. Om det säljande 

företaget inser det köpande företagens rädsla för exempelvis att bli lurade, på vilka 

preferenser en leverantör väljs samt hur lång tid detta tar, innebär det flera fördelar 

för det säljande företaget. Mer om dessa fördelar kommer att diskuteras i analys och 

slutdiskussion. 

4.2 Uppföljande intervjuer med AerotechTelub 2 

AerotechTelub var intresserade av att få en bättre bild av den medicintekniska 

branschen och först och främst att få en bättre känsla för marknadens behov när det 

gäller informationssäkerhet. Företaget har ingen erfarenhet från branschen och de 

ansåg att en bild av köpmönstret och köpbeslutsprocessen var nödvändig för att lära 

känna marknaden. Ullergren, Larsson och Svensson menar att företaget har stor 

kunskap om dessa processer på de marknader där de redan är aktiva men har ingen 

aning om vad som lockar kunder på den medicintekniska marknaden.  

 

De menar vidare att AeroTechTelub, efter att ha sett och hört resultaten av 

intervjuerna med de medicintekniska företagen, har haft nytta av det underlag som 

intervjuerna gav. Främst har materialet använts som ett förberedande underlag för 

hur och om det är möjligt att dubblera omsättningen inom ett visst antal år med hjälp 

av bland annat marknadsutvidgning till medicintekniska branschen. Tillsammans med 

bland annat ekonomiskt underlag har detta arbete gett ett stöd inför det beslut som 



- Empiriskt resultat - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

50 

skall fattas angående inträde eller ej på den medicintekniska marknaden. De olika 

undersökningarna inom andra områden är ännu inte avslutade och därför kan 

Larsson, Ullergren och Svensson inte redovisa det fullständiga resultatet men 

påpekar att bilden av köpbeslutsprocessen är en viktig del i deras arbete.  

 

Vidare berättar de tre respondenterna att informationen som arbetet gett dem har 

ökat kunskapen om hur företag på den medicintekniska branschen sköter 

upphandlingar. De menar att de med hjälp av denna information fått en bredare samt 

bättre bild över hur företagen upphandlar sitt behov av informationssäkerhet. 

Eftersom arbetet även presenterat hela intervjuer från företag på den 

medicintekniska branschen, har detta också gett AerotechTelub större kunskap om 

vilket eller vilka företag de kan börja med att inrikta sig på. De kan alltså välja ut ett 

par företag och börja bearbeta dessa med viss hjälp av den information som arbetet 

har samlat in. Detta sparar både tid och pengar.  

 

På frågan om hur pass mycket informationen om köpbeslutsprocessen egentligen 

ger, när det gäller ett avgörande om ett företag skall utvidga till en marknad eller ej, 

menar Larsson, Ullergren och Svensson att den inte är tillräcklig för att ta ett definitivt 

beslut. Företaget skulle inte kunna ta ett definitivt beslut om att satsa pengar på en 

marknadsutvidgning baserat på information som enbart är grundad på 

köpbeslutsprocessen.  Dock speglar köpbeslutsprocessen branschens behov och att 

det finns möjligheter inom marknaden. Respondenterna påpekar också att 

köpbeslutsprocessen bidrar med information som ger dem en inriktning, pekar på 

möjligheter samt en övergripande bild av hur det fungerar inom branschen. De anser 

att den information som kan utvinnas från köpbeslutsprocessen är som en nödvändig 

pusselbit i det fördjupade arbetet som de måste genomföra för att kunna ta ett 

definitivt beslut om en eventuell marknadsutvidgning. Informationen i sig är inte 

tillräcklig men ett definitivt beslut kan inte heller tas utan den. Information om 

köpbeslutsprocessen är alltså en del av ett finalt beslutsunderlag som ger viktig 

information om kundernas köpvanor och som det normalt kan vara svårt för ett 

företag som vill in på en ny marknad, att på annat sätt få tag på.  

                                                                                                                                        
2 Mailintervju Lars Larsson, Bertil Ullergren och Magnus Svensson,  AerotechTelub 2005-12-10 
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De diskuterar vidare att företaget inte skulle kunna ge sig in i den medicintekniska 

branschen utan att på ett eller annat sätt ha kunskap om köpbeslutsprocessen. 

Respondenterna påpekar att kunskapen om köpbeslutsprocessen visserligen bara är 

en del av en större kunskap, men dock oersättlig.  

Larsson, Ullergren och Svensson menar vidare att de, genom kunskap som utvunnits 

från köpbeslutsprocessen, fått en bild över hur AerotechTelub skall förpacka sina 

tjänster för att vara attraktiva gentemot den medicintekniska marknaden samt vilka 

villkor som verkar gälla för den marknaden. De menar också att den erhållna 

informationen visar att dessa företag redan har tillgång till ett stort antal kvalificerade 

leverantörer som ger företagen de paketlösningar som de kräver. De påpekar att de 

därför inte kan förvänta sig att företagen i branschen är beredda att upphandla de 

tjänster som AerotechTelub idag kan erbjuda och att den erhållna informationen 

vidare visat dem att de sannolikt måste paketera om sig. Därför är det omöjligt att 

direkt sätta igång och sälja nuvarande tjänster till dessa företag. Företaget har alltså 

med hjälp av erhållen information fått en klarare bild över vilka brister de måste 

reparera för att kunna ta sig in på den medicintekniska marknaden. Den erhållna 

kunskapen om köpbeslutsprocessen ger dock insikt nog för att AerotechTelub ser 

goda möjligheter att komma in på marknaden för att kunna erbjuda och genomföra 

mindre uppdrag, typ prova på uppdrag, till en början. Dessutom har den nyvunna 

kunskapen om köpbeslutsprocessen visat Larsson, Ullergren och Svensson vilken 

kännedom som krävs för att kunna slå sig in på den medicintekniska marknaden. 

Denna erhölls genom att respondenterna ombads beskriva vilka krav som tenderar 

att uppkomma vid identifiering av behov.  

De tre respondenterna avslutar med att berätta att detta arbete i allmänhet har gett 

dem och AerotechTelub bekräftelse på att informationssäkerhet värderas högt i den 

medicintekniska branschen. Dock har det också framkommit att det kan vara svårt att 

få in en fot i branschen eftersom många av företagen har huvudkontor utanför 

Sverige. Dessutom menar de att de förstått hur viktigt det är med paketlösningar för 

de intervjuade företagen i den medicintekniska branschen. Denna information hade 

heller inte framkommit utan kunskap om köpbeslutsprocessen.  
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5.0 Analys  

I avsnittet sätts presenterad teori mot genomförd undersökning i syfte att stärka eller 

förkasta teoretiska källor.  

 

Lindquist & Sirgy (2003) skriver att organisatoriska köp är speciella eftersom 

anledningen till köpet inte uppstår på grund av att någon vill tillfredsställa sina 

personliga behov utan på grund av organisatoriska krav och behov. (Lindquist & 

Sirgy 2003) Skydd mot intrång och spam, behov för ökad säkerhet, antivirusprogram 

och krypteringsminnen är några av de områden som det investerades i hos de 

intervjuade företagen. Resultatet visar att det inom företagen finns ett behov för 

informationssäkerhetslösningar och att inköpen genomförts å företagets vägnar.  

 

De empiriska resultaten om köpgrupper tyder på att det inte är många nivåer inom 

företagen som är involverade. På Läkemedelsverket involveras ,förutom köpgruppen, 

även ledningsgruppen då de tar det slutgiltiga köpbeslutet och det pekar på att 

ytterligare en nivå involveras vid köpbeslut på detta företag. Vad gäller Astra Zeneca, 

delas köpgrupper in i så kallade kostnadsavdelningar var involverade i inköpet ingår 

och då inköp ska ske kan även ledningen involveras. Detta visar att åtminstone två 

nivåer är involverade, det kan handla om fler. Q-med har en inköpsgrupp men 

företaget har även en grupp som ansvarar för avtal. Det tyder på att fler nivåer kan 

vara involverade vid köpbeslut. Kotler et al (2002) skriver att då köpbeslut ska tas 

inom organisationen är det oftast flera nivåer inom det köpande företaget som är 

involverade. Undersökningen visade att tre utav sex respondenter använder sig av 

flera nivåer inom företaget och i de tre fall där flera nivåer är involverade verkar det 

inte handla om fler än två nivåer. 

 

Våra empiriska resultat visar vidare att fyra utav de sex intervjuade företagen fattar 

köpbeslut inom köpgruppen utan att någon avsevärd kommunikation inom företaget 

sker. Lindquists & Sirgys (2003) resonemang om att vissa köpbeslut kan fattas utan 

någon större kommunikation inom företaget, förefaller stämma. Vid inköp av IT-

tjänster kan den kostnadsavdelning, på Astra Zeneca, som hanterar IT-frågor, vid 

tillräcklig budget, ta beslutet att investera i IT-tjänster. Därför kan ovan nämnda 

författares resonemang även sägas stämma in på Astra Zeneca då vissa 
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investeringar kan ske utan nödvändigtvis inblandning från flera samt andra nivåer i 

företaget.  

 

Qualls & Putos (1989) argument att det vid vissa inköp kan förekomma fall där enbart 

en person är involverad i köpbeslutet stämmer inte väl överens med vår observerade 

verklighet där det handlar om inköp av informationssäkerhet. I samtliga sex 

undersökta företag förekommer det mer än en person som är involverad i 

köpbeslutet. Däremot stämmer Lindquists & Sirgys (2003) teori om att 

organisatoriska köpbeslut fattas eller åtminstone influeras av mer än en individ. 

(Lindquist & Sirgy 2003) Visserligen skriver författarna att det varierar från företag till 

företag men då det i samtliga sex fall fanns mer än en individ involverad i köpbeslutet 

förefaller sig ovanstående argument stämma väl överens med våra empiriska 

resultat. På Entific Medical System var det visserligen en person, Gun-Britt Pålsson, 

som fattade det slutgiltiga beslutet men hon poängterade dock att hon fattar beslut i 

samråd med sitt IT-råd. 

 

Då det i samtliga sex företag förekommer att ett flertal individer involveras vid inköp 

tyder detta på att köpbeslut är något som genomförs av grupper av individer. Vårt 

empiriska resultat visar att samma författares (Lindquist & Sirgy 2003) resonemang, 

att köpbeslut genomförs av grupper av individer som arbetar tillsammans för att lösa 

gemensamma problem och möta delade mål, också stämmer överens med 

respondenternas svar. Samma resonemang förs av Kotler et al (2002) samt av Ford 

et al (2002) som båda hävdar att det inte handlar om en situation där det finns en 

säljare och en köpare utan att det är många från företaget som involveras. Då vår 

undersökning behandlade inköp av informationssäkerhetstjänster behandlades inköp 

av en komplex tjänst. Det var endast Gun-Britt Pålsson på Entific Medical System 

som angav hur många som ingick i köpgruppen, det var tre personer. De andra 

företagen angav sysselsättning som de involverade individerna har såsom IT-

ansvarig, tekniker, inköpsansvarig med mera. Med dessa resultat är det svårt att 

avgöra om det förefaller sig vara som Kotler et al (2002) säger, att ju mer komplext 

köpet är desto större är sannolikheten att fler personer är inblandade. Vad våra 

resultat visar är att det dock i samtliga fall förekommer mer än en person. Kotler et al 

(2002) skriver vidare att det i de flesta företag finns utbildade köpagenter som tränas 
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till att genomföra bra köp. Detta var dock inget begrepp som någon av våra sex 

respondenter nämnde under intervjuerna.  

 

Hos Entific Medical System, Nobel Biocare, Gambro samt Läkemedelsverket fattas 

köpbeslut inom köpgruppen eller hos ledningen3. Det förekommer ingen konsultation 

med andra avdelningsansvariga. Hos Astra Zeneca kan det, i vissa fall, förekomma 

viss konsultation med andra avdelningsansvariga men oftast fattas köpbesluten inom 

kostnadsavdelningen eller på rekommendation av ledningen som anger riktning. Q-

med sätter samman en köpgrupp där kunniga människor i ämnet ifråga ingår och det 

finns dessutom en grupp som ansvarar för avtal. De två sistnämnda företagen visar 

att någon konsultation med avdelningsansvariga som regel inte förekommer, då det 

vid inköp av informationssäkerhet endast ingår medarbetare som berörs av tjänsten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att då köpgruppen är sammansatt, sker konsultation 

inom denna grupp med eventuellt undantag hos Astra Zeneca. Lindquist & Sirgy 

(2003) menar att det köpande företaget oftast har konsultation med de flesta 

avdelningsansvariga innan köpbeslut tas.    

 

Alla respondenter påpekade att olika individer involveras beroende på vilken produkt 

eller tjänst som ska köpas in. Oberoende av vilken IT-tjänst som ska köpas in är det 

samma personer som är involverade på Entific Medical Systems, Nobel Biocare, Q-

med samt Gambro. På Läkemedelsverket och Astra Zeneca görs ytterligare indelning 

av IT-tjänster och beroende på vilken IT-tjänst som ska köpas in, involveras olika 

medarbetare. Lindquist & Sirgy (2003) talar om att företag vid inköp sätter samman 

en grupp som består av köpansvarig och andra medarbetare vid inköp och kallar 

detta för det köpande företagets köpcenter (Lindquist & Sirgy 2003). Författarnas 

resonemang stöds av såväl Kotler et al (2002) som Spekman & Gronhaug (1986). 

Samtliga författare är också överens om att köpcentrets utseende varierar beroende 

på vilken produkt eller tjänst som ska köpas in. Våra empiriska resultat stämmer 

överens med samtliga ovan nämnda författares resonemang då alla respondenter 

talar om att faktorer som typ av beslut, behov, organisationens mål med mera avgör 

konstellationen av det så kallade köpcentret. Då respondenterna ombads att ange 

vilka medarbetare som ingår i köpgruppen nämndes i samtliga sex fall medarbetare 

                                            
3 Det ska dock tilläggas att vi inte erhållit exakta uppgifter om vem som medverkar i köpgrupperna. 
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med chefsfunktion, och därmed titel, som verkade ha en avgörande makt när det 

kom till köpbeslut. Det var antingen IT-chefen eller andra chefer respektive ledning 

som hade makten. Resultatet tyder på att jobtitel verkar ha betydelse för beslutsmakt. 

Då det i samtliga fall förekom mer än en involverad individ i köpgruppen visar detta 

att makthavaren påverkas av andra medarbetare inom organisation. Lindquist & 

Sirgy (2003) skriver att det inom köpcentret inte är jobbtitel som avgör vem som har 

störst makt såvida inte någon specifik utsetts till inköpsansvarig. Om så är fallet, blir 

denne dock påverkad av andra medarbetare inom organisationen (Lindquist & Sirgy 

2003).  

 

Spekman & Gronhaug (1986) menar att beroende på hur relevant en medarbetare är 

för beslutet har denne en mer eller mindre avgörande roll beroende på vad som ska 

köpas in. Samma resonemang förs av Lindquist & Sirgy (2003) som menar att de 

medarbetare som eventuellt har kunskap om produkten eller tjänsten, eller är 

framtida användare av den, också är de som påverkar köpet mest (Lindquist & Sirgy 

2003). Så är även fallet hos alla sex företag. Samtliga företag angav att  de inom 

företaget hade olika köpgrupper med olika medarbetare beroende på vilken produkt 

respektive tjänst som ska köpas in, vilket visar att olika medarbetare är mer eller 

mindre väsentliga för inköpet beroende på vad som ska köpas in.  

 

Kotler et al (2002) framför att köpcentret kan bestå av allt från en person som innehar 

många olika roller, till ett köpteam på upp till trettio personer från olika delar av 

företaget. Hos de företag vi observerat fanns det i samtliga sex fall mer än en 

involverad individ varför resonemanget att det kan bestå av allt från en person, inte 

stämmer med våra resultat. Kotler et al (2002) samt Spekman & Gronhaug (1986) 

menar att storleken samt utseendet på köpcentret varierar beroende på vilken 

produkt eller tjänst som ska köpas in samt köpsituation Under alla sex intervjuer 

framkom det att olika medarbetare involveras beroende på vad som ska köpas in, 

vilket tyder på att utseendet på företagens köpcenter varierar med olika inköp.  

 

Vidare talar Spekman & Gronhaug (1986) samt Kotler et al (2002) om att det kan 

finnas svårigheter i att avskilja var gränserna för köpcentrets medlemmar och 

organisationens medarbetare går. Då vi frågade våra respondenter huruvida en 

köpgrupp sattes ihop och hur den i så fall såg ut var det inte alla som levererade 
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klara svar. Gun-Britt Pålsson på Entific Medical System var den enda respondenten 

som svarade med ett specifikt antal involverade samt att de alla hade någon sorts 

funktion inom IT-avdelningen. Övriga respondenter var tvungna att tänka efter men 

kunde inte ange ett specifikt antal. Ordval som: personal som berörs av området, 

insatta i ämnet och kunnig personal tyder på att gränserna inte alltid är uppenbara 

även för de involverade.   

 

Hos Entific Medical System samt Nobel Biocare finns det renodlade IT-råd som fattar 

beslut som tas i samband med inköp. Den kunskap som behövs anses finnas hos IT-

rådet och besluten fattas utan involvering från andra i företaget. Q-med, Gambro, 

Astra Zeneca samt Läkemedelsverket har i sin köpgrupp någon form av teknisk 

expertis involverad vid inköp av informationssäkerhet. Denna tekniska expertis är 

medarbetare, med högre position, som jobbar på företaget. Samtliga företag hade i 

större eller mindre utsträckning någon form av teknisk expertis involverad. Kotler et al 

(2002) skriver att det är vanligt vid inköp av dyra samt komplexa produkter eller 

tjänster, att företaget lämnar över detta eller involverar tekniska experter. 

 

Matson & Salshi-Sangari (1993) tar i sin artikel upp en studie som visar att svenska 

företag är de som satsar mest på inköp som utförts av team. Det är även svenska 

företag som i störst utsträckning förlitar sig på sin tekniska personal. (Matson & 

Salshi-Sangari 1993) Denna studie verkar fortfarande aktuell då alla sex undersökta 

företag bestod av en köpgrupp (team) och i alla dessa fall var teknisk personal 

involverad. 

 

Både Kotler et al (2002) och Lindquist & Sirgy (2003) pratar om att identifieringen av 

ett behov, som är första steget i köpbeslutsprocessen, kan uppstå av såväl externa 

som interna stimuli. Vid interna stimuli ser företaget ett behov som måste lösas med 

inköp och vid externa stimuli påverkar det säljande företaget det köpande att 

identifiera ett behov som annars inte skulle ha identifierats. (Kotler et al 2002 och 

Lindquist & Sirgy 2003) Genomgående för de intervjuade företagen var att behovet 

för informationssäkerhet uppkom som ett internt stimuli. Det är inom företaget som 

behovet inses men sedan är förfarandet för att lösa behovet olika beroende på 

företag. Majoriteten av företagen diskuterar problemet internt först och vänder sig 
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sedan till diverse konsultföretag för att få experthjälp. Några av företagen, framför allt 

de med ett mindre antal anställda, vänder sig externt direkt för att få lösningar och 

hjälp. De företag som redan har avtal vänder sig direkt till dem och förväntar sig en 

snabb och anpassad lösning. Genomgående för de intervjuade företagen var att 

samtliga företag genomgår fasen där behoven identifieras.  

 

Vare sig företaget först diskuterar behovet internt, eller vänder sig direkt externt, är 

behovsbeskrivning något som görs för att veta vad som ska krävas av leverantören. 

Inget av de intervjuade företagen angav att de tog hjälp av experter enbart för att 

identifiera sina egna behov. Det förefaller som att företagen själva har kontroll över 

sina behov men tar gärna in hjälp när det gäller att lösa dem. Under intervjuerna 

framgick det även att samtliga företag i samband med behovsbeskrivningen angav 

saker som de var intresserade av, vad de krävde från leverantören eller meddelade 

tydliga specifikationer. Generell behovsbeskrivning, eller etablering av mål med 

köpet, är enligt Lindquist & Sirgy (2003) och Kotler et al (2002) nästa fas i 

köpbeslutsprocessen. 

 

Efter dessa två steg skriver Kotler et al (2002) samt Lindquist & Sirgy (2003) om 

ytterligare steg där de talar om produktspecifikation eller erhållning av teknisk data, 

fastställande av kvantiteter, förhandling av pris, specificering av leveranstid samt 

specificering av leveransmetod. Att dessa steg genomgås under 

köpbeslutsprocessen var inget som vi fick erfara från något av de intervjuade 

företagen. Inget av de sex intervjuade företagen nämnde någon av dessa faser som 

en del av sitt företags köpbeslutsprocess.  

 

Vidare i köpbeslutsprocessen talar både Kotler et al (2002) och Lindquist & Sirgy 

(2003) om steg nummer åtta som den utredande fasen och det steg där företagen tar 

in anbud från olika säljare. Före denna fas menar Kotler et al (2002) att företagen 

först gör en leverantörssökning. Det köpande företaget startar under denna fas sin 

sökning efter företag som kan uppfylla de krav som det köpande företaget har. 

(Kotler et al 2002) Nobel Biocare, Läkemedelsverket, Q-med samt Astra Zeneca var 

de företag som angav att de sökte efter leverantörer. Gun-Britt Pålsson på Entific 

Medical Systems påpekade att det vid val av nya leverantörer sker en 

leverantörssökning. Denna fas utspelar sig alltså i fem av sex undersökta företag. 
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Vad som sker därefter, enligt Kotler et al (2002) samt Lindquist & Sirgy (2003), är att 

det köpande företaget bjuder in kvalificerade säljare att lämna förslag. Inga av våra 

studerade företag nämnde att de bjöd in kvalificerade säljare. Nobel Biocare nämnde 

att de tog in offerter som granskades och sållades, vilket kan ses som motsvarande. 

De övriga företagen angav att de själva sökte efter leverantörer och sedan valde det 

bästa alternativet. På företaget Q-med förekommer det att de återigen genomgår 

denna fas. Anledningen till detta är att de ofta skannar marknaden efter alternativ när 

ett behov inom informationssäkerhet har identifierats vilket innebär att i de fall som de 

beslutar sig för att välja en ny leverantör är denna fas åter aktuell. De företag som 

har fasta leverantörer går naturligtvis inte genom steget ytterligare en gång.  

 

Samtliga sex företag angav val av säljare som ett moment i företagens 

köpbeslutsprocess då de återgav hur denna gick till. Enligt Kotler et al (2002) samt 

Lindquist & Sirgy (2003) är detta steg nummer nio men våra resultat visar att fasen 

inträffade vid ett tidigare skede i de undersökta företagens köpbeslutsprocess. 

 

Efter ovan nämnda fas sker enligt Lindquist & Sirgy (2003) en anpassning till och 

överenskommelse om problemhantering. Kotler et al (2002) benämning är orderrutin. 

Då de intervjuade företagen beskrev sin köpbeslutsprocess var steget som kom efter 

val av säljare att ta ett beslut. Inget av företagen uttalade sig angående denna fas 

eller nämnde något som skulle kunna jämföras med den. Det kan tänkas att 

respondenterna lägger vikt på problemhanteringen redan då de sållar bland 

alternativa leverantörer.   

 

Ulf Wallin på Nobel Biocare angav som enda respondent att en utvärdering av köpet 

genomförs på företaget. Då Entific Medical Systems skulle välja leverantör 

genomförde de en utvärdering av leverantörerna före köpet. Läkemedelsverket, Astra 

Zeneca samt Q-med angav att de sökte efter leverantörer. Detta kan tyda på att en 

utvärdering på de leverantörer som är aktuella, efter företagets utsållning av 

potentiella leverantörer, utförs före beslutet. En utvärderingsfas efter inköpet var inget 

som nämndes av resterande fem undersökta företag som att vara en del av 

köpbeslutsprocessen. Enligt Kotler et al (2002) samt Lindquist & Sirgy (2003) är det 

sista som genomgås i köpbeslutsprocessen en utvärdering av köpet.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att våra empiriska resultat från de sex 

undersökta företagen visar att inget av dem genomgår samtliga steg av den 

köpbeslutsprocess som Kotler et al (2002) och Lingquist & Sirgy (2003) skriver om. 

Antalet steg som genomgicks varierade från företag till företag vilket tyder på att det 

antal steg som köpbeslutsprocessen innehåller inte kan fixeras utan varierar. Att 

upptäcka ett problem, börja söka efter samt gå igenom alternativ och så småningom 

välja leverantör är steg som Spekman & Gronhaug (1986) menar återfinns i varje 

köpbeslutsprocess. Vidare argumenterar de för att utseendet på samt antalet steg 

som genomgås varierar från företag till företag. (Spekman & Gronhaug 1986) Entific 

Medical Systems, Nobel Biocare, Läkemedelsverket, Q-med, Gambro samt Astra 

Zeneca angav samtliga dessa steg då de angav hur köpbeslutsprocessen ser ut i 

deras företag men utöver dessa varierade antalet steg samt vad som utfördes då 

stegen genomgicks.   

 

På frågan hur tjänsten informationssäkerhet ska paketeras för att vara tilltalande, 

samt vilka faktorer som väger tyngst om val av ny leverantör skulle ske idag var det 

ett antal faktorer som nämndes. Entific Medical Systems värderade kompetens, 

förmåga att bistå med service och support samt tillgänglighet. På Nobel Biocare var 

det faktorer som historik, stabil ekonomi samt effektivitet som ansågs värdefulla. 

Gambro har krav som specialistkompetens samt branschvana. Läkemedelsverket vill 

ha egen kontroll och skräddarsydda lösningar. Q-med ser gärna att leverantören är 

anpassningsbar och Astra Zeneca nämnde faktorer som delad kontroll samt stabil 

aktör. Nämnda faktorer är endast några av de kriterier som våra intervjuade företag 

angav som svar på ovan nämnda ställda frågor. 

  

Det allmänna rykte som försäljaren har, försäljarens förmåga att vara flexibel och 

anpassa sig till det köpande företagets behov, pålitligheten i produkten eller tjänsten 

och stöd från försäljaren, är några av de kriterier som det köpande företaget baserar 

sin utvärdering på vid val av försäljare enligt Lehman & O´Shaughnessy (1974). 

Lindquist & Sirgy (2003) menar att det säljande företaget måste vara kapabelt att 

underhålla den tjänst de sålt eftersom de besitter den största kunskapen. Ford et al 

(2002) menar att företag oftast inte vill ha standardiserade avtal eftersom de flesta 

anser sig ha särskilda behov. Författarna skriver vidare att dessa krav och behov 
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oftast är komplexa och känsliga samt att de vill ha skräddarsydda avtal. (Ford et al 

2002) 

 

På Nobel Biocare varar köpbeslutsprocessen omkring sex månader. Det är den 

längsta och mest precisa tiden vi fått som svar. Innan respondenten angav exakt 

antal månader svarade han dock att det inte tar särskilt lång tid. På Astra Zeneca 

svarade Anders Wikman att den varar i flera månader. Entific Medical Systems, 

Gambro, Läkemedelsverket och Q-med angav samtliga att köpbeslutsprocessen inte 

var särskilt långvarig samt att de brukar hantera den så att den blir så effektiv som 

möjligt. Alla respondenters reaktion på frågan var att det inte är en långvarig och 

utdragen process. Lindquist & Sirgy (2003) diskuterar att professionella inköp är en 

lång process av jämförelse av pris, kvalitet och försäljare. Kotler et al (2002) menar 

att det inte är sällan som företaget tar lång tid på sig att fatta det slutgiltiga 

köpbeslutet. Ovan nämnda författare påpekar komplexiteten i organisatoriska köp 

och därmed också den långa process som det innebär.  

 

Johnson & Scholes (2002) skriver att det för företag är ett naturligt steg att se sig om 

efter nya marknader och nya kunder då den marknad de befinner sig på börjar bli 

mättad. AerotechTelub är ett exempel på ett sådant företag. De är intresserade av att 

öka sin omsättning och har insett att detta inte är möjligt utan att börja se sig om efter 

nya marknader samt kunder då deras nuvarande marknader börjar kännas mättade. 

De vill bibehålla sitt tjänsteutbud då de ger sig in på ny marknad och är därmed 

intresserade av en marknadsutvidgning. Ansoff (1957) skriver att det innebär vissa 

specifika problem att ta sig in på nya marknader. Han menar att det kräver ett avbrott 

i gamla tillvägagångssätt och företaget tvingas gå in på nya outforskade marker. 

Detta tänkande delas även av AerotechTelub som tidigare ansåg sig ha bristfällig 

information om den medicintekniska branschen. Larsson, Ullergren och Svensson 

påpekade själva att den nya marknaden var helt okänd för dem och att det finns 

mycket att lära för att få större insikt om den nya marknaden. Vidare har de även 

insett och fått kunskap om att deras gamla tillvägagångssätt inte fungerar på samma 

sätt bland de intervjuade företagen på den medicintekniska marknaden som hos 

företag på de marknader där de är aktiva i dag.  
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Då AerotechTelub började diskutera en eventuell marknadsutvidgning till den 

medicintekniska branschen insåg de tidigt att kunskap om köpbeslutsprocessen på 

den aktuella marknaden var nödvändig. Då de nu i efterhand erhållit en ökad insikt  

om hur denna process ser ut hos intervjuade företag i den medicintekniska 

branschen anser Larsson, Ullergren och Svensson att de besitter information som de 

inte skulle ha kunnat jobba vidare utan.  De påpekar vidare att ett definitivt beslut inte 

skulle kunna fattas utan kännedom om köpbeslutsprocessen. De tre respondenterna  

menar också att den kännedom de fått om de utvalda företagens köpbeslutsprocess 

gett dem insikt i hur de ska kunna ”sätta på sig rätt kostym”. Vidare har kännedomen 

öppnat dörrar samt möjliggjort för djupare studier vars resultat i sin tur kan vara 

fördelaktiga vid en marknadsutvidgning. Lindquist & Sirgys (2003) argument om att 

kunskap om det köpande företagets köpbeslutsprocess kan ge fördelar vid ett 

marknadsinträde insågs av företaget redan på ett tidigt stadium och visar att 

författarnas argument förefaller sig stämma.  

 

Lynch (1994) skriver att beslut som tas på B2B marknader är mer riskfyllda, tar 

längre tid att fatta och är professionellt utförda. Vidare skriver författaren att det är 

viktigt att ge dessa karaktärer ett speciellt erkännande om marknadsföring gentemot 

dessa företag ska kunna implementeras framgångsrikt. (Lynch ur Hart 1994). Detta 

påstående stämmer väl in på hur Larsson, Ullergren och Svensson resonerar kring 

den planerade marknadsutvidgningen. AerotechTelub har tidigt insett att om 

marknadsföring gentemot nya kunder ska lyckas, är det nödvändigt att införskaffa 

information om de intressanta företagen samt att ge denna information ett speciellt 

erkännande för att sedan kunna dra nytta av den.   

5.1 Sammanfattning av analys 

Då intervjuade företag angav olika anledningar till varför de investerar i 

informationssäkerhetstjänster, kan det visas att det inom företaget finns ett särskilt 

behov och att det inte bara är en tjänst som ansvarig respektive ansvariga för inköpet 

beslutat om att köpa in för eget intresse utan att denne eller dessa gjort detta åt 

företagets vägnar. Lindquists & Sirgys (2003) argument att organisatoriska köp är 

speciella eftersom anledningen till köpet inte uppstår på grund av att någon vill 

tillfredsställa sina personliga behov, utan på grund av att det finns diverse 

organisatoriska behov, visade sig vara applicerbara på våra undersökningsföretag.  
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Kotler et al (2002) skriver att då köpbeslut ska tas inom organisationen är det oftast 

många nivåer inom det köpande företaget som är involverade. Våra resultat visade 

att det i tre av sex fall inte är mer än en nivå inom företaget involverad, och hos de tre 

övriga företagen verkar det inte handla om fler nivåer än två.  

Att det i samtliga sex företag förekommer mer än en person som är involverad i 

köpbeslutet visar att Qualls & Putos (1989) argument, att det vid vissa köp kan 

förekomma fall där enbart en person är involverad i köpbeslutet inte stämmer 

överens med vår observerade verklighet. Vad gäller Entific Medical System där själva 

köpbeslutet fattas av enbart en person är det fortfarande mer än en person som 

involveras i processen. Gun-Britt Pålssons roll var att fastslå ett slutligt beslut men 

beslutet fattades dock i samråd med hennes två medarbetare varför mer en person 

involveras. Däremot är Lindquists & Sirgys (2003) teori, om att organisatoriska 

köpbeslut som fattas oftast är tagna eller åtminstone influerade av mer än en individ 

applicerbar, då samtliga sex företag angav att det fanns mer än en individ som var 

involverad i köpbeslutet. 

 

Lindquist & Sirgy (2003) menar att det köpande företaget ofta har konsultation med 

de flesta avdelningsansvariga innan köpbeslut tas. Fyra av de sex intervjuade 

företagen angav att ingen konsultation med andra avdelningsansvariga förekommer. 

Köpbeslut fattades inom avdelningen eller hos ledningen.  

 

Lindquist & Sirgy (2003) talar om att företag sätter samman en grupp som består av 

köpansvarig och andra medarbetare vid inköp och kallar detta för det köpande 

företagets köpcenter. Detta resonemang stöds av såväl Kotler et al (2002) som 

Spekman & Gronhaug (1986). Samtliga författare är också överens om att 

köpcentrets utseende varierar beroende på vilken produkt respektive tjänst som ska 

köpas in. Våra empiriska resultat visar att samtliga sex företag har en köpgrupp som 

är ansvarig för inköp och hos alla företag är teknisk personal involverad. 

Läkemedelsverket och Astra Zeneca gör ytterligare indelning av IT-tjänster och 

köpgruppens konstellation varierar beroende på vilken IT-tjänst som ska köpas in och 

även andra produkter samt tjänster i allmänhet. Q-med, Entific Medical Systems, 

Nobel Biocare samt Q-med har samma köpgrupp oberoende vilken IT-tjänst som 

skall köpas in den varierar dock då det handlar om andra produkter och tjänster.  
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Vad gäller den köpbeslutsprocess som Lindquist & Sirgy (2003) samt Kotler et al 

(2002) talar om nämns elva respektive åtta steg. Inget av de undersökta företagen 

genomgår samtliga steg i sin köpbeslutsprocess varför stegens antal inte heller kan 

sägas passa in på våra undersökta företag. Resultaten visar istället att Spekmans & 

Gronhaugs (1986) resonemang om att antalet steg i köpbeslutsprocessen inte kan 

fixeras till ett visst antal förefaller sig stämma.  

 

Bland de kriterier som behandlas i den undersökning som Lehman & O´Shaughnessy 

(1974) skriver om i sin artikel ”Differences in Attribute Importance for Different 

Industrial Products”, omnämns något av dessa kriterier av samtliga sex undersökta 

företag. Egen kontroll, historik, förmåga att kunna bistå med support och service vid 

behov, kunna hantera företagets krav, tillförlitlighet i tjänst, anpassning till företag är 

ett fåtal av de kriterier som våra intervjuade företag angav som svar på ovan nämnda 

ställda frågor. Resultaten visar att de kriterier undersökningen fått fram förefaller sig 

stämma med de resultat som vi fått fram. 

 

Lindquist & Sirgy (2003) menar att det säljande företaget måste vara kapabelt att 

underhålla den tjänst de sålt eftersom de besitter den största kunskapen (Lindquist & 

Sirgy 2003). Ford et al (2002) menar att företag som oftast inte vill ha ett 

standardiserat avtal eftersom de flesta företag anser sig ha särskilda behov. 

Författarna skriver vidare att kraven och behoven oftast är komplexa och känsliga 

samt att företagen vill ha skräddarsydda avtal. (Ford et al 2002) När det gäller 

informationssäkerhet var skräddarsydda tjänster något som samtliga respondenter 

ansåg vara viktigt. Många företag angav också att service och underhåll var en viktig 

faktor som spelade stor roll. Författarnas resonemang passar alltså in i på de företag 

som vi undersökt. 

 

Johnson & Scholes (2002) skriver att det för företag är ett naturligt steg att se sig om 

efter nya marknader och nya kunder då den marknad de befinner sig på börjar bli 

mättad. AerotechTelub är ett exempel på ett sådant företag. De är intresserade av att 

öka sin omsättning och har insett att detta inte är möjligt utan att börja se sig om efter 

nya marknader och kunder. Företaget insåg att de hade bristfällig information om den 

medicintekniska branschen och efter erhållen kunskap om utvalda företag på 
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medicintekniska marknadens köpbeslutsprocess förstod de även att nya 

tillvägagångssätt kommer att krävas för att kunna göra entré på den, för företaget, 

nya marknaden. De var medvetna om att de hade mycket att lära. Ansoff (1957) har 

alltså i detta fall rätt då han skriver att det innebär vissa specifika problem att ta sig in 

på nya marknader. Han menar att det kräver ett avbrott i gamla tillvägagångssätt och 

företaget tvingas gå in på nya outforskade marker.  

 

Lindquist & Sirgys (2003) argument om att kunskap om det köpande företagets 

köpbeslutsprocess kan ge fördelar vid ett marknadsinträde insågs redan på ett tidigt 

stadium av AerotechTelub och visar att författarnas argument förefaller sig stämma i 

detta fall. Då AerotechTelub började diskutera en eventuell marknadsutvidgning till 

den medicintekniska branschen insåg de tidigt att kunskap om köpbeslutsprocessen 

på den aktuella marknaden var nödvändig. Med den nu, i efterhand erhållna, 

kunskapen anser Larsson, Ullergren och Svensson att de inte skulle kunna jobba 

vidare utan den, samt att den gett dem en insikt hur de kan ”sätta på sig rätt kostym”. 

De påpekar vidare att ett definitivt beslut inte skulle kunna fattas utan kännedom om 

köpbeslutsprocessen. Författarnas argument är alltså högst aktuellt i detta fall.  
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6.0 Slutdiskussion  

I avsnittet framförs författarnas egna reflektioner och köpbeslutsprocessens relevans 

i samband med marknadsutvidgning poängteras. 

  

På en konkurrerande marknad krävs det något företagsspecifikt att konkurrera med 

och vi menar att det därför kan vara en koppling till att konfidentiell 

företagsinformation skyddas. Konfidentiell information kan vara sådant som 

patenterade lösningar, recept, företagsstrategier och annan företagsinformation som 

utomstående inte bör få kännedom om. Om företag verksamma på den 

medicintekniska branschen skulle få tillgång till varandras information, skulle en del 

av grunden till konkurrensen avta och försvinna. Genom att satsa monetära resurser i 

form av kapital samt arbetskraft på informationssäkerhet, uppnår företagen ett skydd 

mot diverse intrång och på så sätt även mot konfidentiell information som inte får 

komma till allmän kännedom.  

 

Ford et al (2002) beskriver företags behov som komplexa samt känsliga och detta 

resonemang är vi villiga att hålla med om. Då vi intervjuade våra valda företag ville vi 

få fram information om vilka områden inom informationssäkerhetslösningar det 

investerades i för att få en insikt i vilka behov de hade. Genomgående hos alla 

företag var att de ville uppnå ett slags skydd vilket vi anser tyda på ett känsligt behov. 

Då företag anlitar externa leverantörer för hantering av diverse 

informationssäkerhetslösningar, krävs det förtroende för dessa leverantörer då de får 

en viss insyn i företaget som i vanliga fall skyddas mot utomstående. Vid 

marknadsutvidgning menar vi att det kan vara svårt för det säljande företaget att 

bevisa sin kompetens eftersom de köpande företagen eventuellt inte hört talas om 

företaget förut och kan därför vara tveksamma mot nya namn.  

 

Lindquist & Sirgy (2003) skriver att företag som är intresserade av inköp, ofta är det 

på grund av att de har behov av en produkt eller tjänst, som på sikt kan hjälpa dem 

att förbättra sin ekonomiska samt konkurrensmässiga situation. Den ekonomiska 

situationen hänger, enligt oss, samman med den konkurrensmässiga. Om företag 

skyddar sig med hjälp av olika slag av informationssäkerhetstjänster kan de även slå 

vakt om sin konkurrensmässiga position och därmed också sin ekonomiska position. 
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Låt oss anta att ett företag skulle drabbas av intrång eller att konfidentiell information 

skulle spridas på grund av otillräckligt skydd. Detta skulle kunna leda till att de 

förlorar sin position på marknaden och därmed skulle det även kunna bidra till 

ekonomiskt negativa konsekvenser för företaget. Att de företag som vi intervjuat 

investerar i informationssäkerhet menar vi alltså hänger samman med att de vill slå 

vakt om sin konkurrensmässiga situation samt sina ekonomiska behov. 

 

Den undersökning som Lehman & O´Shaughnessy (1989) talar om i sin artikel där 

det presenteras vilka kriterier som köpande företag baserar sin utvärdering på vid val 

av försäljare, visade sig stämma överens med de svar som vi fick från 

respondenterna. Undersökningen utfördes på anställda som var involverade i inköp. 

Med vårt resultat vill vi visa att Kotlers et al (2002), Lindquist & Sirgys (2003) samt 

Qualls & Putos (1989) teorier att mänskliga påverkansfaktorer spelar in, verkar 

stämma in på vår undersökning. Visserligen var vissa kriterier genomgående hos 

samtliga företag men vi är ändå övertygade om att den mänskliga faktorn spelar roll 

vid köpbeslutsprocessen. Vi menar dock att det är svårt för säljande företag att få 

fram information om vilka faktorer som påverkar, då många som är involverade i 

processen inte är medvetna om påverkansfaktorerna själva. Det kan därför tänkas 

vara svårt för ett företag som önskar marknadsutvidga att erhålla sådan information 

eftersom inte ens de som fattar besluten skulle kunna redogöra för dem.  

 

Spekman & Gronhaug (1986) skriver att det som säljande företag är viktigt att veta 

vem inom det köpande företaget som har vilken roll under köpbeslutsprocessen så 

att rätt person påverkas och bearbetas till det säljande företagets fördel. Då vi 

genomförde intervjuerna framkom det att samtliga sex företag hade ett antal 

personer som var involverade i köpbeslutsprocessen samt att köpgruppens 

konstellation varierade beroende på vilken tjänst eller produkt som ska köpas in. Då 

ett företag som befinner sig på den medicintekniska branschen ska investera i en 

komplex tjänst som informationssäkerhetslösning tror vi att det är av ytterst stor vikt 

att det säljande företaget har en stabil och säker lösning att erbjuda. Men även om 

den lösning som det säljande företaget erbjuder må vara den bästa på marknaden 

just nu, är risken att den är svårförstådd för den som inte är insatt i ämnet. Därför 

anser vi det möjligt att påstå att det är på grund av detta som våra undersökta företag 

i de flesta fall låter IT-ansvariga hantera inköp av sådana tjänster. Dels eftersom det 
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handlar om stora summor pengar men också eftersom vi tror att det krävs förkunskap 

om tjänsten i fråga för att ha möjlighet att göra en så rättvis och noggrann bedömning 

som möjligt av den erbjudna tjänsten. I de fall där det finns en ledning som tar det 

avgörande köpbeslutet är det på rekommendationer av IT-ansvariga som besluten 

fattas. Den gemensamma faktorn hos samtliga företags köpgrupper var att IT-

personal i större eller mindre utsträckning var involverad vid inköp av 

informationssäkerhet. Med bakgrund av ovanstående resonemang tror vi att det är 

svårt för ett säljande företag som önskar marknadsutvidga, att utveckla strategier för 

vem som ska påverkas inom det köpande företaget. Det finns helt enkelt ingen 

genomgående princip för vem som är bäst eller mest lönsam att påverka. Hos vissa 

företag är det köpgruppen som fattar det slutliga beslutet och hos andra fattas 

beslutet hos ledningen. Den enda gemensamma faktorn hos samtliga företags 

köpgrupper var att IT-personal i större eller mindre utsträckning var involverad vid 

inköp av informationssäkerhet. Vi anser att det tyder på att det säljande företagets 

chans till påverkan finns på pappret. Att formulera en så bra offert som möjligt samt 

klart och tydligt visa att säljaren är kapabel att leva upp till det köpande företagets 

krav och behov vilket vi menar vara en förutsättning för en framtida affärsrelation. 

Men även då chans till påverkan finns på pappret kan det vara en stor fördel att ha 

vetskap om att IT-personal är involverad då vi tror att språkbruket samt utformningen 

av en offert varierar beroende på vem den utformas för.  

 

I den litteratur som presenterats i detta arbete skrivs det mycket om att säljande 

företag bör skaffa sig större kunskap om vad det köpande företaget vill ha för att på 

bästa möjliga sätt kunna positionera sig som bästa alternativ. För att få en ökad 

förståelse för vad det är köpande företag vill ha, försökte vi få fram orsaker till våra 

undersökta företags val av nuvarande leverantör men inget företag kunde ge oss ett 

konkret svar. Att de var ”det bästa alternativet” var ett populärt svar hos 

respondenterna. Då vi anser att val av leverantör är den mest kritiska fasen i 

köpbeslutsprocessen för ett säljande företag att ha kunskap om, valde vi att senare 

under intervjun ställa frågan på ett annat sätt. Vi undrade istället vilka faktorer som 

skulle väga tyngst om ny leverantör skulle väljas idag. På den frågan hade samtliga 

företag ett svar, vilka handlade om kompetens, historik, förmåga att kunna anpassa 

sig till företagets krav och behov samt helhetslösningar. Samtliga respondenter 

nämnde vid något tillfälle att en leverantör för att vara aktuell för samarbete måste 
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kunna uppfylla deras specifika krav. Vi menar att det tyder på att de intervjuade 

företagen har kunskap samt är medvetna om bakgrunden till sina krav. Vad vi vill visa 

med vårt resonemang är att det är viktigt att det säljande företaget är medvetet om 

vilka kriterier som finns för att få en möjlighet att kunna positionera sig som bästa 

alternativ. Då val av leverantör, som ovan nämnt, är en del av köpbeslutsprocessen, 

vill vi mena att det är av stor vikt att ett säljande företag ökar sin kunskap om denna. 

Genom ökad kunskap om processen tror vi att det säljande företaget lättare kan 

utforma en så attraktiv offert som möjligt. För ett företag som önskar 

marknadsutvidga vill vi påstå att det är ofrånkomligt att kunskap om 

köpeslutsprocessen införskaffas. Dels eftersom den kan ge underlag för vilka kriterier 

den marknadens köpare har men dels också då den kan underlätta för det okunniga 

företaget hur en offert bör utformas för att vara attraktiv för den marknadens köpare.. 

Detta borde också vara målet för ett företag som inte tidigare befunnit sig på 

marknaden.  

 

Den köpbeslutsprocess som både Kotler et al (2002) och Lundquist & Sirgy (2003) 

pratar om är enligt vår erfarenhet för detaljrik. Då vår undersökning behandlar inköp 

av tjänster är vi medvetna om att en del av stegen faller bort naturligt då de 

mestadels behandlar produkter (steg nummer sex och sju). Med den påpekade 

detaljrikedomen menar vi att den innehåller många steg som inget av våra valda 

företag nämnde då vi bad dem beskriva sin köpbeslutsprocess. Lindquist & Sirgy 

(2003) talar om elva steg medan Kotler et al (2002) talar om åtta. Samtliga 

respondenter nämnde olika antal steg som genomgicks i deras köpbeslutsprocess. 

En samlad genomgång av våra insamlade svar visar att tre steg kan utkristalliseras: 

insett behov – leverantörssökning – beslut. Då vi intervjuat sex företag med olika 

geografiska placeringar samt med allt från ett hundra till femtio tusen anställda anser 

vi oss ha en tillräckligt stark grund för att avfärda den köpbeslutsprocess som Kotler 

et al (2002) samt Lindquist & Sirgy (2003) presenterar. Detta med anledning att 

samtliga respondenter genomgick olika antal steg samt att de steg som genomgicks 

var så olika. Vi är medvetna om att vi med sex intervjuer inte kan generalisera hela 

den medicintekniska branschen, men vi anser att det finns viss innebörd i vårt 

resultat. Vi vill poängtera att då vi avfärdar köpbeslutsprocessen som helhet innebär 

det inte att vi avfärdar de steg som Kotler et al (2002) samt Lindquist & Sirgy (2003) 

anger. Med bakgrund av våra empiriska resultat har det framkommit att alla steg inte 
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genomgås och vi är medvetna om steg som inte nämnts mycket väl kan genomgås 

ändå. Det vi ställer oss kritiska till är att köpbeslutsprocessen inte behöver ske i den 

ordningsföljd och utsträckning som den teoretiska referensramen anger utan kan 

ibland ta ett steg tillbaka och kan till och med hoppa över vissa faser.  

 

Vi skulle vilja modifiera den köpbeslutsprocess som Kotler et al (2002) och Lindquist 

& Sirgy (2003) använder sig av, med en egen modell. Med bakgrund av våra 

empiriska resultat anser inte vi att deras generella modell ger en korrekt bild av hur 

köpbeslutsprocessen ser ut när det gäller inköp av informationssäkerhet hos utvalda 

företag i den medicintekniska branschen. Modellen är framtagen för att illustrera de 

resultat vi fått fram under genomförda intervjuer och vi vill poängtera vår 

medvetenhet om att modellen inte är uttömmande. Givetvis kan den innehålla flera 

steg men genomförda intervjuer tillåter oss skönja dessa gemensamma faser för 

samtliga sex undersökta företag. Modellen är alltså ett framarbetat förslag grundat på 

genomförda intervjuer.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Köpbeslutsprocessens tillvägagångssätt baserat på genomförda intervjuer. 

(Egen modell) 

 

Modellen ovan visar att Spekman & Gronhaugs (1986) teori om att det inte går att 

fastställa en köpbeslutsprocess i ett visst antal steg, stämmer in på de undersökta 

företagen. Det varierar från företag till företag. Vid inköp av komplexa tjänster som 

informationssäkerhet kan det tänkas att processen inte är så ”rakt fram” som Kotler et 

al (2002) och Lindquist & Sirgy (2003) vill framställa den. Exempelvis kan man tänka 

sig en situation där leverantör väljs ut, men sedan visar det sig att denne inte kan 

hålla uppe det köpande företagets krav, och därmed återgår det köpande företaget 

till urvalsprocessen igen. Utvärdering av köpet är inget som är direkt uttalat av de 

intervjuade företagen som att vara en del av köpebeslutsprocessen. Vi förstår dock 

att detta fenomen kommer ett tag efteråt från dess att tjänsten är inköpt och ses 

eventuellt inte av företagen som en del av själva köpbeslutsprocessen. Då ett företag 
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satsar pengar i en tjänst som dessutom påverkar hela företaget tror vi att det är 

naturligt att den följs upp. Dessutom tror vi att uppföljning är något så självklart för 

företaget att de glömmer att nämna det. Då det gäller steg tre till sju i 

köpbeslutsprocessen, vill vi mena att dessa steg är så invävda i andra steg, att de 

inte uppmärksammas som enskilda faser av respondenterna. Det blir en sorts tyst 

kunskap som överses eftersom den är för självklar. Detta är dessutom en av 

anledningarna till att vi anser Kotler et als (2002) och Lindquist & Sirgys (2003) 

köpbeslutsprocess vara för detaljerad.   

 
De intervjuade företagen visar en del osäkerheter när det gäller hur tidsramen ser ut 

angående inköp av informationssäkerhetstjänster. Vi tror att det kan bero på att olika 

tjänster skiljer sig mycket åt och det är komplexiteten på tjänsterna som avgör 

inköpstiden. Osäkerheten kan också bero på att personerna som vi intervjuade inte 

har tillräcklig insyn i denna process och dessutom är det svårt att exakt veta när 

processen verkligen har startat och när den är avslutad. Författare som Kotler et al 

(2002) samt Lindquist & Sirgy (2003) talar om att det vid inköp av komplexa tjänster 

inte är ovanligt att företag tar väldigt lång tid på sig. En godtycklig fråga är vad som 

räknas som lång tid och vad som räknas som kort tid i dessa sammanhang. 

Genomgående i våra empiriska resultat var att samtliga företag ansåg att det var en 

relativt kort process. Men återigen, vad som uppfattas som kort och lång tid är en 

definitionsfråga och varierar med olika människors tidsuppfattning. I fyra av sex 

företag finns det skillnader i inköpstid mellan inköp av informationssäkerhetstjänster 

och inköp av övriga IT-tjänster. Ett sådant resultat anser vi kan tyda på att 

informationssäkerhet verkar vara en mer komplex tjänst att köpa in. Vidare kan det 

även tyda på att företag vid inköp av komplexa tjänster lägger ner mer tid samt att 

köpbeslutsprocessen som genomgås vid dessa inköp är mer ingående då 

komplexiteten i inköpet är större.  

 

Angående hur en informationssäkerhetstjänst ska paketeras för att vara tilltalande, 

kan flera kopplingar göras till krav på leverantör och därmed köpbeslutsprocessen. 

Det handlar om vad företagen får ut av inköpet förutom själva tjänsten, som 

exempelvis att leverantören sköter support och kanske även andra lösningar inom 

företaget som har samband med denna tjänst. Nästan alla intervjuade företag 

förväntar sig att support ska tillhöra tjänsten och flertalet förväntar sig också 
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tillgänglighet från leverantören. Vi anser att det tyder på att de intervjuade företagen 

vill ha kontakt med leverantören även efter köpet. Hälften av respondenterna ville 

gärna själv vara med och styra och åtminstone ha delvis kontroll. Två av företagen 

vill ha en helhetslösning där konsulten tar hand om hela tjänsten och allt som hör 

därtill. Vi vill påstå att det handlar om att möta det köpande företaget på den nivå 

som det önskar eftersom det är deras krav som är avgörande. Tillgänglighet, att 

kunna möta företagets behov samt erbjuda skräddarsydda lösningar var krav som de 

intervjuade företagen hade på leverantörer. De krav som våra undersökta företag har 

på leverantörer hänger alltså samman med hur de önskar att en 

informationssäkerhetstjänst ska paketeras för att vara tilltalande. Med ovanstående 

resonemang har vi ämnat visa att kunskap om det köpande företagets krav på 

leverantör kan leda till insikt i det köpande företagets köpbeslutsprocess och därmed 

vilka behov samt krav det köpande företaget har på tjänsten.  

 

Då säljande företag beslutar sig för att marknadsutvidga vill vi mena att kunskap om 

köpande företags köpbeslutsprocess är av stor vikt. Ansoff (1957) skriver att många 

företag har gett sig in på marknader som de inte vet hur de ska hantera och därmed 

fått dåliga resultat som utkomst. Att ta sig in på nya marknader innebär vissa 

specifika problem. Det kräver ett avbrott i gamla tillvägagångssätt och företaget 

tvingas gå in på nya outforskade marker.  (Ansoff 1957) Lindquist & Sirgy (2003) 

menar att det kan argumenteras att kännedom om det köpande företagets 

köpbeslutsprocess kan ge fördelar vid ett marknadsinträde. Med det som bakgrund 

vill vi visa att marknadsutvidgning är komplicerat och kräver stora resurssatsningar 

från det satsande företaget där det dessutom finns en stor risk att misslyckas. 

 

Om ett säljande företag ökar sin kunskap om vad det är ett köpande företag vill ha, 

vill vi mena att det ger en ökad förståelse för det köpande företagets 

köpbeslutsprocess i sin helhet. Genom att veta vad det köpande företaget söker hos 

en leverantör kan man också få kunskap om vilka behov samt krav det köpande 

företaget har. Då våra respondenter angav hur de ville att tjänsten 

informationssäkerhetslösningar skulle paketeras för att vara tilltalande var det nära 

sammankopplat till deras svar på vilka krav de hade på leverantören. Vi vill därför 

agrumentera för att krav som köpande företag ställer på leverantören återspeglar de 

behov som det köpande företaget har. Krav som att leverantören ska kunna erbjuda 
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en helhetslösning visar att det köpande företaget har behov av en färdigpaketerad 

tjänst. Om ett köpande företag kräver att leverantören ska bistå med ständig support 

tyder kravet på ett behov för service och underhåll i tjänsten då företaget kanske inte 

har interna resurser som kan sköta denna support. Köpande företag som kräver en 

säker och stabil tjänst samt en väldokumenterad leverantör kan ha ett underliggande 

behov att minimera alla eventuella risker med köpet då deras budget kanske inte 

tillåter felsatsningar. Det kan också tyda på att företaget har rikligt med konfidentiell 

information och därmed ett stort behov av en informationssäkerhetstjänst som 

verkligen uppfyller sitt syfte. Att skaffa sig kunskap om det köpande företagets 

köpbeslutsprocess menar vi öka förståelsen för vad det företaget kräver av sin 

leverantör. Vid en marknadsutvidgning vill vi mena att detta är speciellt viktigt. Med 

erhållen kunskap tror vi att det säljande företaget som önskar marknadsutvidga får en 

ökad förståelse för sina presumtiva kunder. Därmed bör det också underlätta för 

företaget i arbetet att försöka sätta samman skräddarsydda lösningar på det köpande 

företagets behov. Om kunskap saknas menar vi att ett företag som önskar 

marknadsutvidga saknar den förståelse för sina presumtiva kunder som krävs för att 

kunna komponera skräddarsydda lösningar. 

 

Det som framkommit av våra empiriska undersökningar är att intervjuade företag vet 

vad de kräver från en leverantör. Om ett säljande företag, som vill marknadsutvidga, 

ökar sin kunskap om köpbeslutsprocessen vill vi mena att de kommer åt nödvändig 

information. Kunskapen talar ju om för det säljande företaget vad köpande företag på 

marknaden de vill marknadsutvidga till är ute efter. Kunskap om 

köpbeslutsprocessen vill vi mena hjälper det säljande företaget i arbetet att avgöra 

om marknadsutvidgning är möjlig eller ej. Eftersom kunskap om det köpande 

företagets köpbeslutsprocess bistår det säljande företag med att kunna avgöra om 

det kan leverera vad köpande företag på marknaden de vill marknadsutvidga till vill 

ha får de alltså underlag som kan bidra till att avgöra om de är kapabla att verka på 

den nya marknaden eller ej. Därmed anser vi även att informationen i längden kan 

hjälpa dem att avgöra om marknadsutvidgning till den marknaden är möjlig. Med 

tanke på hur stora summor pengar det handlar om när det gäller marknadsutvidgning 

kan ett företags överlevnad helt enkelt avgöras av ett lyckat eller misslyckat 

marknadsinträde. Om det, efter grundligt förarbete, visar sig att en 

marknadsutvidgning är möjlig, tror vi att den kunskap som utvunnits från 
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köpbeslutsprocessen kan underlätta för företaget att erbjuda skräddarsydda 

lösningar samt försöka positionera sig som bästa alternativ för köparna det 

konkurreras om på den nya marknaden. Eftersom kunskap om köpbeslutsprocessen 

bidrar med information som vad köparna vill ha, behöver samt önskar kan denna 

kunskap användas för att öka förståelsen för kunderna på den nya marknaden och 

genom att förstå sina kunder borde det vara lättare för ett företag att förstå kundernas 

behov och därmed även paketera en tjänst som löser deras problem. 

 

Ett företag som önskar marknadsutvidga har som oftast ingen eller mycket liten 

kunskap om den nya marknaden. Vad som fungerat på en marknad kan vara 

värdelöst på den nya. Vi är medvetna om att det självklart krävs att det säljande 

företaget är kompetent i vad det gör men vad vi vill mena är att denna kompetens 

måste paketeras på olika sätt beroende på vem den ska verka attraktiv för. Olika 

marknader har olika spelregler och spelreglerna på en marknad kan göra att 

köpande företag beroende på marknad behöver samma tjänst i olika utformning. Med 

det vill vi visa att det inte enbart räcker med att det säljande företaget är kompetent 

nog att utföra en tjänst, det måste vara kompetent nog att även kunna möta köparnas 

krav. Säljande företag som redan befinner sig på en marknad har viss förkunskap om 

kunderna och ett företag som önskar marknadsutvidga måste också få insikt i den 

kunskapen för att kunna lyckas. Den kunskapen vill vi argumentera kan utvinnas från 

köpbeslutsprocessen. Vi menar inte att all nödvändig kunskap som behövs vid 

marknadsutvidgning kan erhållas från köpbeslutsprocessen men vi tror däremot att 

mycket viktig och fördelaktig kunskap kan utvinnas från den, sådan kunskap som 

krävs vid planerad marknadsutvidgning. Som man dessutom inte skulle klara sig 

utan.    
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7.0 Slutsats 

I avsnittet presenteras de slutsatser som växt fram genom arbetets gång och som 

besvarar arbetets problemformulering.  

 

Då ett företag önskar marknadsutvidga till en, för företaget, ny marknad är kunskap 

om köpbeslutsprocessen nödvändig eftersom företaget saknar kunskap om hur det 

går till på den nya marknaden. Kunskap om köpbeslutsprocessen bidrar till att, för det 

marknadsutvidgande företaget, skapa en bredare och bättre helhetsbild av den nya 

marknaden.  

 

Den information som utvinns ur köpbeslutsprocessen är nödvändig för ett företag 

som önskar marknadsutvidga att inneha. Kunskapen om köpbeslutsprocessen är i 

sig självt inte tillräcklig för att fatta ett definitivt beslut om eventuell 

marknadsutvidgning.  Dock är informationen ett nödvändigt attribut till den fördjupade 

studie som genomförs för att kunna avgöra om en marknadsutvidgning är möjlig. En 

studie som inte skulle kunna genomföras utan bidrag från kunskap om 

köpbeslutsprocessen. Indirekt kan kunskap om köpbeslutsprocessen därför bidra till 

att hjälpa företaget avgöra om det finns något behov för dem på marknaden samt om 

det är kapabelt, kvalificerat och kompetent nog för att leva upp till de krav som ställs 

av det köpande företaget och därmed överleva på marknaden. Om en fördjupad 

studie, med nödvändigt bidrag från kunskap om köpbeslutsprocessen, visar att en 

marknadsutvidgning inte är möjlig, kan kunskapen sägas bidra till ekonomiska 

besparingar på misslyckade försök med att marknadsutvidga till ”omöjliga 

marknader”. 

 

Med hjälp av den kunskap som utvinns från köpbeslutsprocessen kan ett företag som 

önskar marknadsutvidga få ökad insikt i kraven som finns på den nya marknaden. På 

så sätt kan det få en bild av hur de ska paketera sig för att framstå som attraktiva på 

den nya marknaden. Det kan vidare få insikt i vilka brister som kan behöva repareras 

för att kunna verka på den nya marknaden och slutligen vad det har kvar att lära. 

 

Därför kan kunskap om köpbeslutsprocessen anses fördelaktig för ett företag som 

önskar marknadsutvidga. 
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8.0 Förslag till framtida forskning 

I detta avsnitt presenteras några av de idéer som inte har tagits upp i detta arbete 

men som skulle kunna utgöra ett underlag för framtida uppsatser. 

 

Köpbeslutsprocessen är bara en av de processer som ett säljande företag kan 

försöka skapa sig en insikt i när de ska genomföra en marknadsutvidgning. Vi menar 

att det kan ge nyttig information för företag att studera andra processer så som 

konkurrensanalyser, företagets svagheter och styrkor etcetera, för att undersöka om 

dess kunskap kan ge ett strategiskt bidrag.   

 

Under de intervjuer som vi genomfört har det framkommit att en del av 

informationssäkerheten sköts inom företaget vilket också kan ses som en sorts 

konkurrens. Denna typ av konkurrens bör inte överses och kunskap om den kan ge 

fördelar vid marknadsutvidgning men också angående konkurrens i allmänhet.   

 

Det kan även vara lönande att undersöka vilken sorts relation de köpande företagen 

är ute efter och därför kan en utförligare undersökning om detta rekommenderas.  

 

Hur företag kan få kunskap om det köpande företagets köpbeslutsprocess. Som 

studenter är det alltid lättare att få tillgång till information och att få företag att dela 

med sig av upplysningar. Men om ett företag själv ska ta reda på en potentiell kunds 

köpbeslutsprocess kommer det antagligen att möta på svårigheter. Hur ska de som 

företag gå tillväga för att få denna insikt i köpbeslutsprocessen?  
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Bilaga 1: Intervjuformulär  

Först ges respondenten den definition av informationssäkerhet som gäller för denna 

uppsats.  

1. Hur skulle du vilja beskriva ditt företags roll och storlek på den medicinsktekniska 

marknaden idag?  

1a.  Hur är organisationen uppbyggd?  

 

2. Läggs det monetära resurser på något sätt i informationssäkerhet idag inom ert 

företag?  

 Respondenten ges en definition av vad vi menar med monetära resurser -> kapital 

i form av pengar eller arbetskraft. 

 

2a. Om nej �  Tack för din medverkan!  

2b. Om ja � inom vilket område inom informationssäkerhet investerar ni?  

Respondenten ges ett par exempel inom informationssäkerhet i de fall 

denne inte kan svara direkt. Angivna exempel var virusskydd, spam-

kontroll, behörighetskontroll samt möjlighet att spåra intrång. 

 

3. Hanteras informationssäkerheten inom ditt företag idag med hjälp av interna eller 

externa resurser?   

Respondenten ges en definition på interna samt externa resurser. Interna -> att 

resurser läggs inom företaget på att lösa behovet. Externa -> att resurser läggs på 

att få hjälp från externa leverantörer utanför organisationen.  

 

3a. Om extern leverantör � vilka leverantörer för informationssäkerhet 

har ni idag och vad är det avgörande till att ni valt just detta företag? 

3b. Om med interna resurser �  Tack för din medverkan! 

 

4. I vilken utsträckning skulle du uppskatta att ditt företag gör inköp av 

informationssäkerhetstjänster från externa leverantörer (konsulttjänster)? 
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4a. Märker du och ditt företag av konkurrens, dvs. att det finns många 

företag som är intresserade av att leverera säkerhets- och IT-tjänster till 

ditt företag? 

 

5.  Sätts det, vid inköp av informationssäkerhetstjänster, samman en köpgrupp som 

ansvarar för inköpet eller har avgörande påverkan på inköpet?  

 

5a. Om ja � Hur skulle du vilja beskriva att den i så fall ser ut? Vilka 

individer ingår, deras roller, ansvar, befogenheter samt intresseområden. 

5b Om nej � Hur skulle du vilja beskriva att inköpen angående 

informationssäkerhet går till på ditt företag?  

 

6. Vem i företaget fattar köpbeslutet vid inköp av informationssäkerhet? Vem har 

sista ordet då det gäller det slutliga valet av leverantör? 

 

7. Vilken kompetens har de/den som tar inköpsbesluten? Har denne/de någon 

speciell utbildning/erfarenhet?  

 

8.  Hur skulle du vilja beskriva den köpbeslutsprocess som genomgicks då företaget 

köpte in någon form av tjänsten informationssäkerhetslösning?  

Respondenten ombeds att i möjligaste mån beskriva stegvis. 

 

9. Vad skulle du uppskatta var en normal tidsram för ditt företag vid inköp av 

informationssäkerhetslösningar?  

 

9a. Skiljer sig tidsramen från inköp av övriga IT-tjänster? 

9b. Är samma personer delaktiga vid inköpet av 

informationssäkerhetslösningar som vid inköp av övriga IT-tjänster? 

 

10. Hur skulle du beskriva relationen mellan ditt företag och den leverantör som idag  

levererar system för ert företags informationssäkerhetslösningar? 
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11. Hur anser du att en tjänst som erbjuder hantering av 

informationssäkerhetslösningar bör paketeras för att i största möjliga mån vara 

tilltalande? (Helhetslösning el ej, grad av egen kontroll, underhåll, service o.s.v.) 

 

12. Vilka faktorer väger tyngst om du och ditt företag idag skulle välja en ny 

leverantör för informationssäkerhetslösningar?  

 

13. Hur skulle du vilja beskriva ditt företags behovsförändring, vad gäller 

informationssäkerhetslösningar, under en 5-års period framöver?  
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Bilaga 2 – Intervjuer (grupp ett) 

Entific Medical Systems (100 anställda) – Gun-Britt Pålsson 

1. Vi är 100 anställda så vi är inte så stora men ändå tillräckligt stora. Vi tillverkar, 

säljer samt marknadsför hörselhjälpmedel. 

 

1a. Vi har 5 avdelningar under VD:n och fungerar som en vanlig hierarki. 

 

2. Ja 

 

2b. Vi får levererat program o.s.v. för att öka säkerheten på våra datorer 

så att information som lagras där är säker m.m. och för att skyddas mot 

intrång och spam.  

 

3a. Vi har valt att arbeta med Lantin och det avgörande till detta beslut var att vi 

kände till dem sedan tidigare och hade utfört tidigare köp hos dem så vi var nöjda 

och beslutade oss för att fortsätta samarbetet med dem. 

 

4. Vi köper in all IT-hantering externt, vi har ingen inom företaget som sköter det utan 

våra leverantörer underhåller den biten helt och hållet och det berör hela företaget.  

 

4a. Ja det ringer ett antal som försöker sälja sina tjänster.  

 

5. Ja, det gör vi. 

 

5a.Vi har ett IT-råd som består av 3 personer  

 

6. Det är jag som fattar köpbesluten i samråd med vårt IT-råd.  (Gun-Britt Pålsson, 

vår anm.) 

 

7. Jag har jobbat som IT-konsult i många år, som FAP-konsult 

 

8. Vi blev avknoppade från ett annat företag och när vi blev självständiga insåg vi att 

vi ville satsa på informationssäkerhetslösningar. Efter diskussion med berörda, angav 
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vi vilka behov vi hade och vad vi var intresserade av. Då vi kom till stadiet där vi 

skulle välja leverantör beslutade vi oss för att välja Lantin. Detta val grundade sig på 

att vi visste vilka de var och att vi hade haft tidigare samarbete med dem. Slutligen 

beslutade vi oss för att köpa ifrån dem.  

 

9. Kommer inte ihåg tiden men det tog inte alls lång tid. Då vi redan visste vilka vi 

ville ha behövde vi inte genomgå någon urvals- samt utvärderingsprocess. 

Utvärderingsprocessen var redan genomgången vid första samarbetet med Lantin. 

 

9a. Ja det beror ju på vad det är som ska köpas in men det handlar mer 

om hur snabbt Lantin kan bistå med det. Är det något som vi behöver 

låter vi dem veta det och sen fixar dom det fortast möjligt.  

9b. Ja det är samma personer.  

 

10. Den är jättebra och stabil 

 

11. Det ska definitivt erbjudas en helhetslösning och en person ska sköta all support 

och underhåll så det inte uppstår situationer där man inte vet vem det är som gjort 

fel. Men det viktigaste är att det finns en helhetslösning där leverantören sköter allting 

och kan bidra med all nödvändig support och service.  

 

12. Vilken kompetens leverantören har, i vilken utsträckning finns denna 

kompetensen?  

Hur pass tillgängliga är dom, det fungerar inte om man ska behöva boka tid när 

problem uppstår utan vi behöver någon som kan bistå med support och service när vi 

behöver det.  

 

13. Nu har vi blivit köpta av ett företag i Australien så jag vet inte hur det kommer att 

fungera med den biten men förmodligen kommer behovet att öka, det är ju viktigt att 

man har säkerhet på sina datorer. Hur inköpen kommer att fungera vet jag däremot 

inte.  



- Bilagor - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

83 

Nobel Biocare (400 anställda) – Ulf Wallin   

1. Inom vårt område som är mentala implantat är vi störst på marknaden med 34% 

marknadsandelar. Vi har vårt huvudkontor i Sverige men är börsregistrerade i Zürich, 

Schweiz. Vi har även ett dotterbolag som är belagt i California, USA.  

 

1a. Som en vanlig hierarki med VD, underchefer och avdelningschefer 

 

2. Ja  

 

2b. Vi investerar i informationssäkerhet och håller just nu på med ett 

projekt för att lyfta IT-informationen inom vårt företag. Det handlar om 

diverse IT- samt säkerhetslösningar 

 

3. Externa resurser.  

 

3a. De var det bästa alternativet. 

 

4. Just nu håller vi på med ett projekt som kommer att beröra hela företaget så detta 

är en storsatsning.  

 

4a. Ja vi får många erbjudanden och det gäller att finna en balans mellan 

öppenhet och tillgång. 

 

5. Ja, det kan man säga 

 

5a.Vi jobbar med att bygga en plattform, den som driver 

verksamhetsavdelningen är också den som köper in. Ibland tar man 

eventuellt inköpare för att sköta formella saker såsom förhandling av pris, 

kontrakt och annan formalia.  

 

6. Vi har något som vi kallar för IT-decision board där alla beslut fattas, inom den 

gruppen är diverse IT-chefer och IT-ansvariga involverade samt VD:n 

 

7. Jag är IT-chef och har jobbat inom yrket i många många år.  
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8. Vi insåg att vi behövde höja säkerheten inom företaget och började att ange 

specifikationer för vad exakt det var som vi ville ha. Då vi visste vad vi ville ha visste 

vi vad vi krävde från en leverantör. Efter det offentliggjordes vad vi var ute efter samt 

att vi var ute efter en leverantör och började få in offerter. Vi granskade de offerter vi 

fick in och började så smått att sålla ut intressanta leverantörer. Efterhand som vi 

sållade minskade antalet potentiella kandidater och slutligen valde vi ut en. Efter att 

vi valt ut en gjorde vi en utvärdering för att försäkra oss om att det var det bästa 

alternativet och slutligen fattade vi ett köpbeslut.  

 

9. 6 månader 

 

9a. Det är olika från fall till fall det beror på i vilken omfattning man köper 

in, vad som ska köpas in, hårdvara mjukvara osv.  

 

9b. Ja 

 

10. Den är bra och stabil, innehåller förtroende.  

 

11. De ska kunna erbjuda en helhetslösning och kunna bistå med service och 

underhåll. Det ska dock vara något som vi inom företaget kan hantera själva också.  

 

12. Vem är leverantören? Finns han kvar om 10 år? Har dom en stabil ekonomi? 

m.m. men i huvudsak vem är leverantören och de faktorer den frågan innefattar.  

Vilken relation är dom villiga att erbjuda? Kan dom garantera en långvarig relation?  

Total Cost of Ownership, priset dom erbjuder ska vara ett totalpris och inte innehålla 

några dolda kostnader men dom ska kunna erbjuda det bästa TCO för man är ju 

mest intresserad av den totala kostnaden. Vilken support kan dom erbjuda? 

Tillgänglighet, effektivitet osv.  

 

13. Vi kommer definitivt att satsa mer, detta är ett hett ämne och det tillkommer 

ständigt nya risker som man måste skydda sig mot. Vårt behov kommer alldeles 

säkert att förändras mot att öka.  
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Gambro (20 900 anställda totalt)–Lisa NN  

1+1a. Ett mycket globalt företag, vi har flera bolag inom bolaget.   

 

2. Ja det investeras en hel del i informationssäkerhet externt och vi hyr in 

konsulthjälp.  

 

2b. Vi outsoursar bland annat hela helpdesken och virusskyddet.  

 

3. Både och. Som jag sa så outsoursar vi en hel del men vi sköter och en hel del 

mindre saker internt. Det vi kan sköta internt gör vi själva men när vi behöver hjälp 

hyr vi in personal.  

 

4. Det är så olika, det är svårt att svara på. Inom vissa områden och vissa gånger är 

det mycket, andra mindre eller helt internt.  

 

4a. Det finns en del som försöker men de har en lång startsträcka 

eftersom vi har en lång relation med nuvarande leverantör. 

 

5. Ja vi sätter samman en grupp som är kunniga inom just det området som det 

handlar om vid det aktuella tillfället.  

 

5a. Den består av tekniker, IT-manager och annat folk som är insatta i 

ämnet.  

 

6. Det är den gruppen som fattar köpbeslutet.    

 

7. Jag sitter inte själv som inköpare utan de besluten tas av en hel grupp. I den 

gruppen finns bland annat tekniker och alla är utbildade, ingen är självupplärd eller 

något sådant.  

 

8. Då vi insett ett behov och beslutat oss för att köpa in är detta en kort process. Vi är 

ute efter långa relationer med samarbetspartners och mycket långsiktiga avtal.  

 

9. Det är som sagt en kort process 



- Bilagor - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

86 

 9a. Inköp av informationssäkerhetstjänster tar lika lång tid som inköp av 

andra IT-tjänster.  

 

9b. Ja det är det. Om det inte handlar om något annat kompetensområde 

förstås.  

 

10. Relationen är mycket bra och nära. Vi har samarbetat under en lång tid. Vi har 

flera olika leverantörer men huvudleverantör är Cap Gemeni.  

 

11. Vårt företag är så uppdelat och en del klarar vi av själva, det mest fysiska arbetet.  

 

12. Vi vill ha en leverantör som är exakt nischad till det vi sysslar med så att vi får en 

så bra lösning som möjligt. Vi skulle titta på faktorer som historik och vilka andra 

kunder de har eller har haft. För att se om de är i samma bransch som vi och därmed 

om de skulle klara av våra krav.  

 

13. Vi växer globalt hela tiden. Grundbehovet av informationssäkerhet förändras inte 

men det kommer hela tiden nya medarbetare och nya kontor runt om i världen. Det är 

viktigt att dessa datorer då ska ha samma standard som vi har och programmen ska 

fungerar mellan oss.  
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Läkemedelsverket (400 anställda)– Britt-Marie Cell  

1.+1a. Vi är den enda tillståndsgivande myndigheten i Sverige och därför är vi 

ensamma på vår marknad. Vi har ca 400 anställda.  

 

2. Ja det gör det hela tiden.  

 

2b. Inom alla områden till exempel mail, kryptering, behandling av 

information och många fler än det. Vi investerar inom alla områden inom 

organisationen.  

 

3. Vi håller på och försöka lägga om det där, men för tillfället hanteras det av externa 

konsulter. Jag vill inte berätta vem vi har som leverantörer idag.  

 

4. Det blir ju en del men vi gör mycket själva också.  

 

4a. Ja det märks mycket konkurrens bland dem som vill erbjuda oss sina 

lösningar.   

 

5. Ja det brukar det göras.  

 

5a. Gruppen består av ledning, chefer och arbetande personal som 

berörs av området.  

 

6. Det är ledningsgruppen som tar det slutgiltiga beslutet.  

 

7. Alla som sitter med i gruppen har inte hög utbildning eller är insatta i det aktuella 

ämnet men det ges noggrann info så att alla förstår.   

 

8. När behovet är insett så tas kontakt med IT-avdelningen och det tas in folk från 

verksamheten. Efter det sker en utredning på vad det är som vi behöver. Den 

utredande fasen är den vikigaste. Då vi vet vad vi behöver startar sökningen av 

lämpliga leverantörer. Beslutsfasen är också viktig.  
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9. Det beror på, ibland tar det några månader och ibland bara några veckor. Det 

beror på komplexiteten i den fråga som det ska beslutas om.  

 

9a. Nej, det tycker jag inte, tidsramen är den samma.  

 

9b. Nej det är nödvändigtvis inte samma personer som sitter med. 

Informationssäkerhet är inte en IT-fråga, det är en organisatorisk fråga.  

 

10.  Vi har både långa och korta relationer. Vi scannar marknaden för att se vilka 

system som erbjuds. Om relationen är lång eller kort beror på hur komplex tjänsten 

är och hur lång tid den tar att genomföra.  

 

11. Egen kontroll är viktigt. Det är allt jag vill säga.  

 

12. Vi vill inte ha standardlösningar.  

 

13. Mycket! Vi kommer att behöva andra systemlösningar. Just nu går vi in i en fas 

där dokumentation ska ske elektroniskt, det kommer att vara mycket med det. Det 

kommer att förändras mycket.  
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Q-med (700 anställda) – Kerstin Eriksson  

1+1a.. Storleksmässigt är vi idag här på huvudkontoret i Uppsala ca 450 anställda. Vi 

har åtta dotterbolag och jag tror att det är cirka 700 anställda totalt.. Vi hanterar 

tillverkning, forskning, försäljning och försäljningskår.  

 

2. För ett tag sen hade vi två exjobbare här som sammanlagt jobbade 44 veckor med 

informationssäkerheten och vi har massor av underlag att jobba med sen dess.  

 

2b. Vi investerar mycket, det beror på hur mycket man vill lägga in i 

begreppet. Inom hela organisationen sysslar vi mycket med insynsskydd, 

ständiga förbättringar av mailssystemet och exempelvis när det kommer 

besökare.  

 

3. Vi letar alltid efter nya förbättringar och finns behovet så letar vi efter någon som 

kan hjälpa oss externt. Vi har hela tiden olika leverantörer och hyr in olika konsulter. 

Vi har inte något avtal med någon utan scannar av marknaden vid tillfället.  

 

4. Svårt att ge dig någon siffra, vi jobbar alltid med förbättringar och när det behövs 

tar vi inte hjälp. Det varierar.  

 

4a. Vet ej. 

 

5. Ja det kan man säga att det görs. 

 

5a. Det finns en ansvarig grupp för avtal och en inköpsgrupp där det sätts 

in kunniga människor för ämnet i fråga.  

 

6. Gruppen som är ansvariga för avtalen skickar rekommendationer till 

företagsledningen, de gör allt förarbete, kravspecifikationer och underlag.  

 

7. Det är en blandning av specialister för hårdvara, administratörer, operatörer och 

informationsansvariga.  

 



- Bilagor - 

 

 

Maria Augestad & Jenny Lennartsson 
 

90 

8. Behovet identifieras och man ser om det är ett behov som berör hela företaget. 

Efter det lämnas det över till närmsta chefen som avgör om ärendet ska gå vidare. 

Om det bestäms att förändringar ska göras och inköp ska ske, sätts det till resurser 

och man scannar av marknaden. Inköpsavdelningen väljer leverantör för den aktuella 

tjänsten.  

 

9. Det är helt klart en process men den är inte långvarig eller seg. Den är effektiv och 

får inte ta för lång tid.  

 

9a. För tillfället sker en uppgradering av Officepaketet och det beslutet 

tas inte på en kafferast som du förstår. Man kan säga att allmänt vid IT-

tjänster så tas ett snabbt beslut men implementeringen tar lång tid. När 

det gäller informationssäkerhet är beslutstiden lite längre men 

implementeringen snabb.  

 

9b. Ja det kan man säga men det beror också på vilket område det 

gäller.  

 

10. Ingen speciell relation, vi scannar marknaden och tar det bästa erbjudandet vi får.  

 

11. Konsultfirman ska följa våra kvalitetsaspekter då vi har ett eget kvalitetssystem. 

Support är viktigt men det är inte viktigt med en helhetslösning.  

 

12. De nyss nämnda.   

 

13. Företaget är expansivt och börsnoterat. Vi jobbar hårt och ligger i för att ligga före 

med datasäkerheten. Det sker en del försök till intrång från virus och hackers och då 

gäller det att ligga före och jobba effektivt.  
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Astra Zeneca (50 000 anställda totalt)– Anders Vikman 

1.  Vi är en stor aktör på världsmarknaden, bland de topp tio i hela världen.  

 

1a. Organisationen är mycket komplicerad. Om man tänker sig ett 

paraply så är det gamla Astra som är överst och under dem finns flera 

egna organisationer, bland annat gamla Drako, Astra Zeneca i Lund, 

Mölndal och Södertälje.  

 

2.  Ja det gör vi.  

 

2b. Vi investerar bland annat inom antivirus, e-mail och vanlig 

filhantering.  

 

3. Vi hyr in extern hjälp när det behövs.  

 

3a. När det gäller exempelvis krypteringsminnen så anlitar vi Kingston.  

 

4. Informationssäkerheten hanteras både externt och internt. Mycket av tankearbetet 

sker internt, men i vissa fall saknas det personal och kunskap och då tar vi in 

konsulter.  

 

4a. Vet ej, jag är tyvärr inte alls insatt i det.  

 

5. Ja vi har motsvarande en köpgrupp kan man säga.  

 

5a. Behovet kan uppstå på många olika sätt, man ser över vad det skulle 

kosta att tillfredsställa behovet och man har ett slags samråd inom den 

kostnadsavdelningen. Det kan också vara ledningen som anger 

riktningen när de tycker att det borde investeras i något speciellt.  

 

6. Inte lätt att svara på eftersom företaget är så komplext uppbyggt.  

  

6a. Man kan säga att vi har olika kostnadsställen för olika aktiviteter. 

Varje säkerhetsanställd har en egen budget som de ansvarar för och 
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finns det utrymme i budgeten så sker en investering. Det finns ingen 

grupp som är inköpare utan mer som ser över behoven och utifrån det 

tas besluten. 

 

7. Det är i stort sett samma personer vid alla inköp, men bitvis kan det tas in personer 

som besitter expertis inom det aktuella området.  

 

8. Man inser behovet och man verifierar och genomför det med sin ledning. Sedan 

ser man om det finns plats i budgeten för det. Man sätter ofta upp ett businesscase 

för att se hur det skulle fungera. Efter att leverantör har valts så aktiveras beslutet.  

 

9. Det tar flera månader.  

 

9a. Inköp av informationssäkerhet tar längre tid eftersom det finns fler 

parametrar att ta hänsyn till. Man måste syna leverantörerna mer 

eftersom man ska släppa in dem i företagets säkerhetssystem. Vi tar ofta 

leverantörer som vi känner till på grund av detta skäl. Symantec är ett 

exempel på ett sådant företag. Ibland har vi så kallade audits där 

leverantörerna utvärderas.  

 

9b. Nej det är inte samma personer som sitter med vid IT-inköp som vid 

inköp av informationssäkerhetstjänster. När det investeras i 

informationssäkerhet är behoven ganska småskaliga. När det gäller 

övriga IT-tjänster så handlar det mer om att pressa priserna på 

standardlösningar.  

 

10. Relationen med Symantec är ca 5-6 år gammal. Det händer att vi kollar av 

marknaden men det lönar inte sig att hoppa mellan olika leverantörer eftersom 

utvärderingen kan kosta lika mycket som de kronor man tjänar in på att välja en 

annan leverantörs erbjudande. Det är vikigt med stabila partners inom 

säkerhetstjänster.  

 

11. Support är viktig och att det finns tillgänglig hjälp nästintill alltid, inte bara 8-17. 

Det är svårt vid inköp av en ny produkt eftersom man gärna vill se att andra företag 
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köper den och att de första inledande ”sjukdomarna” är borta. Den ska vara 

användarvänlig men inte för simpel. När det gäller kontroll så är det 50/50. Det är bra 

att ha kontroll själv men det är skönt när någon sköter det.  

 

12. Vi skulle kunna välja en helt ny leverantör, men det ska vara en stabil aktör, vilka 

konkurrenter finns. Det går till ungefär som vid vanliga upphandlingar.  

 

13. Behovet ökar, det finns en stadig tendens mot detta. Det är viktigt att titta över 

informationssäkerheten, vi blir mer och mer uppstyrda och det kommer att bli ännu 

mer av det.  
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Bilaga 3: Uppringda företag som ej medverkar och 

anledningarna till det (grupp 2).  

 
• Ferring. Kontoret i Malmö har 520 anställda. 
      Anledning: Köpbeslutsprocessen sker utomlands (Danmark).  
 
• DuPont Sverige AB. Stort företag (över 500 asntällda) men svårt att få tag i exakt 

siffra.  
Anledning: Stort företag som har egen säkerhetsorganisation inom koncernen. 
Styrs internt, stora system som sedan implementeras inom hela koncernen.  

 
• St Jude Medical AB. 560 anställda. 

Anledning: Informationssäkerhet och köpbeslutsprocess styrs på koncernnivå och 
svenska   företaget har ingenting att säga till om.  

 
• Bayer AB. 250 anställda. 

Anledning: Är ett nordiskt dotterbolag och huvudkontoret finns i Tyskland. 
Företaget har  globala avtal och tar inga egna större beslut. Mindre beslut görs 
internt men involverar inte inköp av externa resurser.  

 
• Roche Diagnostics Scandinavia AB. 100 anställda på kontoret vi ringde till. 

Anledning: Mycket stort företag med 65 000 anställda totalt och det svenska 
företaget får inte bestämma någonting angående informationssäkerhet själv, inte 
ens det egna mailsystemet. Skulle däremot gärna vilja vara med och bestämma. 
De hyr in konsulttjänster inom finans men inte inom IT. Huvudkontoret finns i 
Basil.  

 
• Cambrex Karlskoga AB. 300 anställda.  

Anledning: Vill inte medverka eftersom det ringa så många examensarbetare och 
har inte tid.  Vi får lov att skicka ett brev eller fax. Har inte fått något svar.  

 
• Kronans Droghandel. 550 anställda. 

Anledning: Bert Schyssler är driftschef och berättar att det är CEO:n som är IT-
ansvarig och drar riktlinjer för alla inom koncernen. De använder ADB-implement. 
ADB är en del av Kronans Droghandel (typ ett företag inom företaget). CEO:n 
Kari Finnskog vill inte bli intervjuad och tycker inte om att diskutera sådant över 
telefon. 

 
• Atos Medical AB. 130 anställda.  

Anledning: Jörgen Nilsson som hanterar dessa frågor hade inte tid och var inte 
villig att medverka i intervjun 

 
• Pfizer AB. Över 500 anställda men har ej fått fram exakt siffra.  

Anledning: Ulf Lindsten gick med på en intervju men konstaterade efter att ha hört 
frågorna att han inte var i position att besvara dem. Pfizer ingår i en större 
koncern, Pfizer Global Manufacturing, där alla beslut tas i USA. Avdelningarna i 
Sverige har inte makt att fatta sådana beslut utan implementerar vad som 
beslutats i USA. Företaget var därför inte intressant för detta arbete. 
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• Hemo CVE.  
Anledning: Efter kontakt med receptionisten blev vi omdirigerade till Eva-Marie 
Svensson som visade sig vara fel person för intervjun. Hon hänvisade oss till 
Thomas Nilsson som inte var tillgänglig efter flertal upprepade försök.  

 
• GE Medical Systems. 73 anställda på uppringt kontor.  

Anledning: Efter kontakt med receptionisten blev vi kopplade till IT-ansvarig utan 
att namn angavs. Han var dock inte intresserad av att besvara frågor då 
avdelningar inom GE-koncernen själv erbjuder liknande lösningar 
 

• Arjo Hospital Equipment. 160 anställda.  
Anledning: Efter åtskilliga försök att få tala med inköpsansvarig som var väldigt 
svårtillgänglig angav vi Marias telefonnummer och lämnade meddelande. Kontakt 
har inte etablerats. 
 

• Tamro AB. 911 anställda.  
Anledning: Björn Jönsson var mycket villig att medverka men när intervjun 
startade visade det sig att företaget skötte alla informationssäkerhetstjänster inom 
företaget och hyrde inte in konsulthjälp. 

 
• BD Infusion Therapy. 400 anställda.  
      Anledning: IT-ansvarig som vi kopplades till var inte intresserad att medverka i 
intervjun. 
 
• Nolato Medevo. 195 anställda.  

Anledning: Vi fick kontakt med Patrik Arvidsson som var ansvarig för IT-frågor och 
blev av honom ombedda att skicka frågorna via mail. Patrik skulle svara på 
frågorna senast till måndagen den 2:a Maj, efter upprepade påminnelser via mail 
samt telefonsamtal har vi ännu inte erhållit svar.  

 
 
Vad gäller nedanstående företag har försök gjorts till att få en intervju men vid 
kontakt har de alla tackat nej på grund av tidsbrist, utan någon vidare förklaring 
(grupp 3) 
 
• Airsonette                        
 
• Comfort Medical 
 
• Focab Promedic 
 
• Gecko 
 
• Lundair Company 
 
• Medeor Norden 
 
• Medivet 
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• Scanflex Medical 
 
• Svenska Labex 
 
• Biokraft Pharma 
 
• Actavis 
 
• Allergon 
 
• Flexal 
 
• Recip 
 
• BCK Pharma 
 
• Omnia 
 
• Mutandor Läkemedel 
 
• OTC Pharma 
 
• Pharmachim 
 
• PhysPharma 
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BILAGA 4: UPPFÖLJNINGSINTERVJU MED 
AEROTECHTELUB  
Respondenterna Lars Larsson, Bertil Ullergren och Magnus Svensson fick innan 
genomförda intervjuer både en skriftlig och muntlig redovisning av resultaten från 
intervjuerna av medicintekniska företag. 

1) Då ni inom ert företag började diskutera en eventuell marknadsutvidgning till 
den medicintekniska branschen, vilken information var ni intresserade av att få 
ta del av angående den branschen?  

I första hand att få en bättre känsla för den marknadens behov 
av informationssäkerhet och hur de hanterar området idag. Eftersom vi har klart 
begränsad erfarenhet från medicinbranschen är köpmönstret nödvändigt att få en 
bild av. Vi vet mycket väl hur upphandlingar går till på våra hemma marknader, vilken 
typ av åtagande som fungerar etc. Den bilden har vi inte för medicinbranschen.  

 2a) Anser ni att den information som köpbeslutsprocessen givit er kan (helt 
eller delvis) ligga till grund för ert beslut angående en eventuell 
marknadsutvidgning till den medicintekniska branschen?  

Ja, det tycker jag. Vi har använt underlaget som en del i en större förstudie som vi 
kört under hösten. Syftet med förstudien är att se hur vi ska kunna minst dubblera vår 
omsättning inom några år. Då har vi bland annat tittat närmare på medicinbranschen 
och haft klart stöd av ert arbete. Nu är den delen av förstudie, Näringslivsdelen, inte 
riktigt kommit i mål ännu så resultatet har jag inte gripbart. 

 2b) På vilka sätt anser ni att den information som ni erhållit från intervjuade 
företags köpbeslutsprocess, hjälper er att (helt eller delvis) ta beslut angående 
en eventuell marknadsutvidgning?   

Det har gett en bättre och bredare bild över hur man upphandlar sitt behov av 
informationssäkerhet. Sedan är ju inte medicinbranschen homogenare än andra 
branschen så det gäller för oss att välja ut ett par företag om försöka bearbeta dessa, 
lära oss hur de fungerar. Er rapport hjälper oss i det valet. 

 2c) Anser ni att den information ni erhållit om intervjuade medicintekniska 
företags köpbeslutsprocess är tillräcklig för att avgöra om en 
marknadsutvidgning? Motivera!  

Inte att ta ett definitivt beslut om att satsa x Mkr på inbrytning men väl att visa på att 
det finns ett klart behov. Inom branschen ser man ett ökande behov, generellt sett.  
För att vi ska kunna ta steget mera fullt ut behöver vi komma ner en eller två nivåer. 
Hur fungerar specifikt hos företaget x? Vilka är konkurrenterna, vad har de i planerna 
konkret, vilka typer av kompetenser saknar/behöver de etc. Ert arbete, tycker jag, har 
gett oss en inriktning, pekar på möjligheter och en övergripande bild av hur det 
fungerar inom branschen. Den är värdefull för oss i den process vi befinner oss i men 
når inte hela vägen fram som ett definitivt beslutsunderlag för en eventuell satsning 
på inbrytning. 
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 3) Vilka beslut anser ni er kunna ta, med hjälp av den information som 
utvunnits från att se på köpbeslutsprocessen hos en del företag inom den 
medicintekniska branschen?  

Jag tycker vi fått en bild av hur vi ska paketera oss för att vara attraktiva på den 
marknaden. Lite mera om vilka villkor som gäller. Det finns t ex goda möjligheter att 
komma in och genomföra något mindre uppdrag, typ prova på uppdrag. Vi kan nog 
inte förvänta oss att företagen i branschen är beredda att upphandla de tjänster vi 
idag kan erbjuda utan vi måste sannolikt paketera om oss. Vi behöver sannolikt 
kunna mera om kommersiella tillämpningar, hur konfigurerar man brandväggen x, 
vpn-kryptot y etc. Där är vi inte idag. 

 4) Anser ni att ni skulle klara er utan den information som kan utvinnas från 
köpbeslutsprocessen då ni ska fatta beslut angående en eventuell 
marknadsutvidgning? Motivera varför/varför inte!  

Svår fråga. Jag ser detta arbetet som en pusselbit i det arbete vi måste göra för att 
kunna ta ett sådant beslut. Visst hade vi kunna skaffa denna information på annat 
sätt men informationen som sådan behöver vi ha tillgång till. Så, svaret blir nej. Vi 
klarar oss inte utan den informationen men den i sig är inte tillräcklig. För vårt 
vidkommande behöver vi djupa den bilden mot ett eller två specifika företag.  

 5) Vilken övrig information anser ni er ha fått ut av denna studie av intervjuade 
företag inom den medicintekniska branschen?  

Man värderar allmänt informationssäkerhet som en viktig funktion och ett behov som 
kommer att öka. Det kan vara svårt att sälja på denna marknaden när många av 
företagen har huvudkontor utanför Sverige. Man vill ofta köpa helhetslösningar, 
produkter och konsultstöd från samma leverantör. Något som vi inte kan leva upp till 
idag men kanske imorgon. 

  

 
 
 


