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Förord 

 

Puh tittade på sina två tassar. Han visste att den ena var den högra. Och 

han visste att när han har bestämt vilken som är den högra så är den andra 

den vänstra. Men han kunde inte komma ihåg hur han skulle börja. 

 A. A. Milner 

Mycket i livet handlar om att ta beslut. Oavsett vad det handlar om ställs vi ofta inför 

olika val, vi måste välja. Det är någonting vi själva upplever varje dag och även har fått 

erfara under uppsatsskrivandet. Precis som Nalle Puh tyckte vi att det var svårt att 

veta var vi skulle börja. ”Ta ett beslut, bestäm er” var det vi möttes av på vår första 

handledarträff. Och på den andra. Och till slut bestämde vi oss, det fick handla om 

beslut. 

Vi har stått inför många vägskäl och varit tvungna att ta både stora och små beslut och 

vi har lärt oss mycket längs vägen. Idag har vi nått vår slutdestination och vi vill tacka 

alla er som har varit med och hjälpt oss längs vår slingriga väg över höga berg och 

djupa dalar.  

Tack till våra studiekamrater som med välgjorda opponeringar och intressanta inlägg 

har gett oss tankeställare under seminarierna. Tack till vår handledare Michaela 

Sandell som alltid har tagit sig tid till att lyssna och väglett oss. Tack till vår examinator 

Frederic Bill som har varit en bra vägvisare. Även ett stort tack till våra respondenter 

som tog sig tid att delta i vår undersökning, samt ett varmt tack till vår uppdragsgivare 

Björkbacken Karaktärshotellet som inspirerade oss till vårt ämnesval.      

 

Växjö, 2011 

 

Evelina Bertilsson Linda Johansson Elin Järnström  
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Sammanfattning 

Titel: Vägen till beslut - Vad organisationer vill ha vid konferensköp 

Kurs: 2FE07E, Examensarbete, Marknadsföring 

Författare: Evelina Bertilsson, Linda Johansson och Elin Järnström 

Handledare: Michaela Sandell 

Examinator: Frederic Bill 

Nyckelord: Beslut, beslutskriterier, konferens, organisatorisk beslutsprocess, organisatoriskt minne 

Inledning: Dagligen möts organisationer av situationer där de måste ta beslut. Frågan är vad 

som egentligen avgör vilket alternativ organisationen väljer, vilka beslutskriterier används? Ju 

bättre insikt den säljande organisationen har om den köpande organisationens beslutsprocess 

och beslutskriterier, desto bättre kan de påverka inköpsbeslutet.  

Inom hotellbranschen är säsongvariationen hög och för att övervinna den erbjuder vår 

uppdragsgivare Björkbacken Karaktärshotellet konferensmöjligheter. De behöver dock skapa 

förståelse för vilka kriterier potentiella konferensköpare använder sig av när de väljer 

konferensanläggning för att kunna attrahera fler övernattande konferensgäster. 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva organisationers väg till beslut och vad de 

efterfrågar vid köp av konferenser. Det ska göras genom att utforma en modell för 

beslutsprocessen och empiriskt testa den.  

Metod: Vårt syfte har vi angripit med en i grunden positivistisk vetenskapssyn med ett 

deduktivt angreppssätt. Undersökningen utgörs av tvärsnittsdesign, och kvalitativa semi-

strukturerade telefonintervjuer har genomförts med organisationer som har liknande profil som 

vår uppdragsgivare Björkbacken Karaktärshotellet nämligen; kultur, historier och berättande.  

Slutsats: Vår modell för organisationers beslutsprocess, Beslutsvägen, kan bekräftas. Den 

beskriver att beslutsprocessen startar med att organisationen blir medveten om ett behov och 

därefter identifieras beslutskriterier. Enligt vår studie är följande beslutskriterier viktiga; pris, 

tillgänglighet, lokalernas funktionalitet, omgivning, mat samt anknytningen till 

konferensköparens verksamhet.  Då organisationer har identifierat sina beslutskriterier väljer 

de mellan två vägar i Beslutsvägen, Kustvägen och E6:an. Längs båda vägarna är minnen och 

erfarenheter en betydande del som finns med längs hela processen. Oavsett vilken av vägarna 

som organisationen färdas på når de till sist sin slutdestination Beslut.  
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Abstract 

Title: The Road to Decision – What organizations desire when purchasing a conference   

Course: 2FE07E, Bachelor Thesis, Marketing 

Authors: Evelina Bertilsson, Linda Johansson and Elin Järnström 

Tutor: Michaela Sandell 

Examiner: Frederic Bill 

Keyword: Decision, decision criteria, conference, organizational decision-making process, organizational 

memory  

Introduction: Every day organizations face situations where they must make decisions and are 

forced to choose between different alternatives. The question is, what determines which option 

the organization chooses, which decision criteria do they use? The better understanding the 

selling organization has for the buying organization's decision-making process and their 

decision criteria, the better they can influence the purchase decision. 

Within the hotel industry the seasonal variety is high and to overcome them our client 

Björkbacken Karaktärshotellet offers conference facilities. However, they do need to create a 

better understanding of the potential buyers’ criteria when they are choosing a conference to 

attract more overnight conference guests. 

Purpose: The purpose is to describe what organizations demand when they purchase a 

conference. This will be done by designing a figure of the decision-making process and 

empirically test the figure.  

Method: We have approached our purpose with a positivistic view of science and with a 

deductive approach. The study consists of a cross-sectional design and to collect our empirical 

data we have used qualitative semi-structured telephone interviews with organizations that 

have similar profile as our client Björkbacken Karaktärshotellet namely; culture, history and 

storytelling. 

Conclusion: Our figure of the organizations' decision-making process, the Road to Decision, 

can be confirmed. It describes the decision-making process starting with awareness of a need 

and follows by identification of decision criteria. According to our study the following decision 

criteria are important; price, availability, functionality, environment, food and good connections 

to the conference. When organizations have identified their decision criteria they choose 

between two paths in our figure; the Coastal Road or the freeway E6. Along the entire process 

memories and experiences are a significant part. No matter which of the roads the organization 

travels by, their final destination is the decision.  
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1. Inledning: Varför Vägen till beslut? 

I det här inledande kapitlet beskrivs det problem som ligger till grund för vår studie 

och vår uppdragsgivare Björkbacken Karaktärshotellet presenteras. Bakgrunden leder 

fram till problemdiskussionen som mynnar ut i syftet med vår studie samt 

problemformuleringen. Kapitlet avslutas med en motivering av ämnesval. 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Beslut 

Vi möts dagligen av situationer där vi måste ta ett beslut och vi tvingas att välja mellan 

olika alternativ. Ibland gör vi det medvetet, men oftast omedvetet utan att tänka på att 

det är ett beslut som tas. Ibland är det ett enkelt val och det spelar ingen roll vad vi 

väljer och ibland kan det innebära svårigheter att fatta ett beslut. De omedvetna och 

enkla besluten är i regel rutinmässiga eller innebär obetydliga konsekvenser. De 

beslutssituationer som är helt nya eller kan leda till betydande konsekvenser för oss 

kräver att vi väger för- och nackdelar för de olika handlingsalternativen i 

beslutssituationen, det vill säga för- och nackdelar med de olika beslut som finns att 

välja mellan. (Edlund & Högberg 1993)  

I organisationer sker de flesta av beslutssituationerna på rutin, medan vissa situationer 

kan behöva en mer omfattande analys (Edlund & Högberg 1993).  En organisation kan 

kännetecknas av dess storlek, kultur, struktur och tidigare erfarenheter (Park & Bunn 

2003), och är en samverkan mellan individer med ömsesidiga intressen för att nå 

gemensamma mål (NE:1). Ju bättre insikt den säljande organisationen har om kundens 

beslutsprocess och hur den kan påverkas, desto bättre blir strategin, vare sig det gäller 

en övergripande marknadsstrategi eller en specifik strategi för en viss organisation 

(Rackham 2001). Det gäller därför att skapa en förståelse för beteende och beslut som 

sker i organisationer för att lyckas påverka inköpsbeslutet (Park & Bunn 2003; 

Rackham 2001) då en framgångsrik strategi bygger på insikter om hur människor tar 

beslut om inköp. Genom att känna till de stadier som människor vanligtvis genomgår 

vid beslutsfattande och hur de stadierna kan påverkas, blir det lättare att utforma 

strategier som har en inverkan på kunderna. (Rackham 2001)  

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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För att kunna skapa en kommunikation som influerar organisationen på ett effektivt 

och betydelsefullt sätt är det även viktigt att avslöja organisationens beslutskriterier för 

att förbättra överrensstämmelsen med det egna erbjudandet (Rackham 2001). 

Beslutskriterier är sådana kriterier som kunden använder sig av för att kunna urskilja de 

olika handlingsalternativen för att sedan göra sitt val (Edlund & Högberg 1993; 

Rackham 2001). De finns ofta kvar som gamla erfarenheter och blir en typ av 

informationskälla som påverkar framtida beslut (Park & Bunn 2003; Rackham 2001). 

Sådana erfarenheter benämns av Park och Bunn (2003) som organizational memory, 

vilket vi fortsättningsvis benämner som organisatoriskt minne. Det kan på ett enkelt sätt 

förklaras som det lärda sättet att tänka och bete sig vid beslutsprocesser i en 

organisation (Moorman & Miner 1998a, se Park & Bunn 2003). 

1.1.2 Björkbacken Karaktärshotellet och konferenser 

Mitt i Astrid Lindgrens Vimmerby i de småländska skogarna ligger Björkbacken 

Karaktärshotellet. På det temasatta hotellet kan gästen välja mellan 45 olika rum, 

inspirerade av karaktärer som många har anknytning till Astrids böcker. 

(Björkbacken:1) Karaktärerna är människor som levde i Vimmerby under Astrids tid 

och som har påverkat hennes författarskap med sina speciella karaktärer och 

personligheter. De bär alla på unika berättelser och historier som utgör hotellets 

kärnvärden och präglar deras kulturella profil. Somliga som bott på hotellet kallar det 

unikt, andra ett kulturhotell och vissa ser hotellet som en upplevelse. (Björkbacken:2) 

Hotellet är ett familjeföretag som lägger stor vikt vid det personliga mötet och att ge 

hög service. (Björkbacken:1)  

Björkbacken Karaktärshotellet är rustat för att ta emot konferensgäster. De kan ta väl 

hand om allt väsentligt och praktiskt kring konferensen och deras konferenssalar är 

välutrustade med den teknik som kan tänkas behövas. De erbjuder även ett brett urval 

av konferensaktiviteter så som skådespel, älgsafari, besök i glashytta, kräftfiske samt 

spa-behandlingar. (Björkbacken:3) Deras konferenssalar som tar allt från 6 till 60 

personer är inspirerade av Vimmerby stad och de har inretts som till exempel 

Rådhuset, biblioteket och som spritbutiken från förr. Om en organisation önskar större 

lokaler kan hotellets välrenommerade restaurang utnyttjas som konferenslokal där 

upptill 150 personer kan vistas. (Bilaga 1) 
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Organisationer föredrar ofta att resa och mötas under lågsäsong, då detta ofta 

garanterar att det inte råder någon platsbrist och att det ofta kan ske till lägre 

kostnader (Getz 2005). Ett sådant möte kan vara en konferens, vilket i grunden är ett 

möte mellan människor som träffas på ett visst ställe med ett specifikt syfte, och är ett 

sätt för hotell att minska sin säsongsvariation på och därigenom öka sin beläggning. 

Syftet med en konferens kan till exempel vara utbildning, team-building eller 

gemensamt arbete. (Andersson 2006) I dagsläget använder sig nästintill alla 

organisationer någon gång under året sig av konferenser. De kan pågå under en vecka, 

ett par dagar eller endast en halvdag och kan vara en återkommande händelse 

(Articlesnatch).  

I grund och botten är konferenser en standardiserad tjänst, vilket gör det enkelt och 

billigt för kunden att byta leverantör och det är enkelt för köparen att hitta andra 

alternativ på marknaden. De faktorerna gör det svårt för säljaren att synas bättre än 

sina konkurrenter. (Bowman & Lele-Pingle 1997) Att differentiera sitt hotell, så som 

Björkbacken Karaktärshotellet gör, kan vara ett bra sätt att övertyga kunden att deras 

hotell är annorlunda jämfört med deras konkurrenter.  De kan dessutom lättare nå ut 

med sina kärnvärden, vilket kan inverka på kundens bedömningar vid ett köp. 

Differentieringens syfte är, enligt Rackham (2001), nämligen att få sin tjänst att 

framträda framför andra möjliga alternativ som kunden har. För att det ska vara en 

lyckad differentiering ska den vara relaterad till kundens behov och vara tydligt 

särskiljande från konkurrenterna. (Rackham 2001) Det handlar om att gå ett steg längre 

från att enbart prata om varor och tjänster till att skapa någonting som engagerar och 

berör kunden. Historiskt sett har fokus på försäljning av materiella varor gått till att 

fokusera mer på försäljning av tjänster. Då tjänster inte längre räcker till för att 

konkurrera och nå framgång har vikten sedan förflyttas till att erbjuda någonting mer 

abstrakt som upplevelser (Pine & Gilmore 1999), vilket Björkbacken Karaktärshotellet 

gör (Bilaga 1). 

Björkbacken Karaktärshotellet har hög beläggning under sommarmånaderna då 

många barnfamiljer besöker Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och hotellet har under 

den perioden mellan 60 och 70 anställda. Det stora problemet är under lågsäsongen, 
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september till maj, då hotellet inte har lika hög beläggning och antalet anställda endast 

är tio personer. (Bilaga 1) 

1.2 Problemdiskussion  

Säsongsvariation är ett känt fenomen inom turismbranschen och det är ett fenomen 

som är svårt att ändra på (Butler 1998). Säsongsvariation definieras inom turism som, 

en temporär obalans som kan utryckas i mått som antalet anställda, hur många gäster 

ett hotell har samt dess omkostnader (Butler 1998; Getz 2005). Mycket uppmärksamhet 

ges för att finna vägar till att reducera variationen och skapa en idealisk året-runt-

säsong. I Butlers (1998) studier ses ett relativt starkt samband till att säsongsvariationen 

är större på avlägsna platser än de platser som ligger nära större marknader.  

På Björkbacken Karaktärshotellet, och troligtvis på många andra hotell, är 

konferensgäster den största kundgruppen under lågsäsong men det är övervägande 

gäster på dagskonferens (Bilaga 1). Konferensbranschen präglas dessutom av hög 

konkurrens och att driva ett hotell kan innebära höga fasta kostnader (Garau Vadell & 

Orfila-Sintes 2008). Eftersom Björkbacken Karaktärshotellet under sommaren har hög 

beläggning på sina hotellrum är utmaningen, som för andra hotell i samma situation, 

att skapa högre beläggning under vinterhalvåret genom att exempelvis attrahera fler 

konferensgäster som övernattar. (Bilaga 1) Enligt Garau Vadell och Orfila-Sintes (2008) 

måste organisationer som har problem med säsongsvariation kontinuerligt arbeta med 

att öka lägstanivån av beläggningen för att uppnå en acceptabel nivå för lönsamheten. 

De organisationer som har besökt Björkbacken Karaktärshotellet är ofta återkommande 

vilket tyder på att när en organisation väl varit där har de varit nöjda. Trots att hotellet 

har nöjda konferensgäster har de svårt att få dem att övernatta på hotellet. (Bilaga 1) 

Liksom andra hotell med liknade problem behöver de därför skapa förståelse för vilka 

beslutskriterier som de potentiella konferensköparna använder sig av för att inse vad 

som är viktigt för dem vid valet av konferensalternativ (Park & Bunn 2003; Rackham 

2001). 

En organisations köpbeteende är ofta komplext och variationer i en organisations 

köpbeteende kan därför vara svåra att förutse eller förstå (Park & Bunn 2003; Rackham 

2001). Som tidigare nämnt är det av stor vikt att ha insikt och förståelse för 
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kundbeteende för att kunna påverka inköpsbeslutet (Rackham 2001). Idag finns det 

många fler faktorer som påverkar beslutsfattandet och på grund av internet är 

dessutom all information mer lättillgänglig, vilket gör det svårare för köpare att välja 

(Coe 2004).  

Edlund och Högberg (1993) skriver att problemen kring beslutsfattande kan analyseras 

utifrån många olika perspektiv. Ett beslut kan avslöja allmänna värderingar om vad 

beslutsfattaren anser är rätt eller fel samt vilka konsekvenser som beslutsfattaren 

önskar att handlingsalternativet ska leda till. Det är exempel på problem som kan 

uppstå när en organisation ska fatta ett beslut som inte uppstår när en enskild individ 

själv ska göra det.  Ett beslut tas alltid i ett visst sammanhang, i en viss omgivning, och 

den omgivningen som vi befinner oss i påverkar beslutet. Det finns många faktorer 

som har en inverkan på hur beslut fattas och det går att ha många olika perspektiv på 

organisatoriskt beslutsfattande. Det medför att det finns många modeller över 

beslutsfattande. (Edlund & Högberg 1993) Håkansson och Wootz (1975) skriver att det 

finns en stor mängd forskning i konsumenters inköpsbeteende men menar att de 

modeller och resultat som har genereras inte är möjlig att använda i studier av 

organisationers köpbeteende. De anser att rollerna skiljer sig åt på grund av att 

inköparrollen i en organisation ingår i en formell organisation medan konsumentrollen 

inte gör det. En beslutsfattare i en organisation har tydliga arbetsuppgifter och beslut 

som fattas är ofta påverkade av flera personer, till skillnad från konsumentköp. De 

skillnader som finns beror också på mängden resurser som kan spenderas och 

organisationer kan även göra omfattande analyser av marknader och produkter.   

En modell som finns avseende organisationers beslutsbeteende är den Rackham (2001) 

utformat över kundens beslutsprocess. Han beskriver, som tidigare nämnt, att 

människor vanligtvis genomgår olika stadier vid beslutsfattande som kan ske både 

medvetet och omedvetet. En process är uppbyggd av aktiviteter som är länkade till 

varandra i ett mönster som sker upprepande inom en organisation, och börjar när ett 

behov identifieras och avslutas när det är tillfredställt (Ljungberg & Larsson 2001). 

Fokus i den här uppsatsen är organisationers väg till beslut och de beslutskriterier som 

då används, samt hur de kriterierna påverkar beslutsprocessen. Andra modeller som 

beskriver beslutsprocessen på olika sätt och som vi anser är lämpliga för den här 
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uppsatsen är den rationella beslutsmodellen, den satisfierande beslutsmodellen 

(Edlund & Högberg 1993; Simon 1997) samt det organisatoriska minnet (Park & Bunn 

2003). Modellerna har sina styrkor och svagheter. De nämnda modellerna har valts för 

att de belyser beslutsprocessen på olika sätt och tar upp väsentliga delar som 

kompletterar varandra. De är tydliga med en logisk uppbyggnad och flertalet berör 

beslutskriterier, men de är inte det centrala i modellerna. Andra modeller som vi hittat 

har valts bort på grund av att de inte tillförde någon mer väsentlig information. 

Problemet med de valda modellerna är att de beskriver en alltför generell 

beslutsprocess som inte går att applicera direkt på konferensköp och att de inte ger 

tillräckligt med utrymme åt beslutskriterier. Ett annat problem med flera av 

modellerna är att de inte tar hänsyn till att beslut kan tas på rutin eller utan närmare 

eftertanke på grund av att tidigare erfarenheter påverkar, i det här fallet, vilken 

konferensanläggning som väljs.  

Genom att inspireras av de olika styrkorna i de ovan nämnda modellerna utformar vi 

en ny modell, Beslutsvägen, som belyser beslutskriteriernas centrala roll i 

beslutsprocessen och kan därmed bidra till att hjälpa den säljande organisationen att 

förstå kunden och vad denne efterfrågar. Det görs på grund av att flera författare, 

exempelvis Park och Bunn (2003) och Rackham (2001), betonar vikten av att förstå 

kunden och dennes beslutskriterier för att förenkla utformningen av en effektiv 

strategi.  

När en organisation närmar sig ett köp sker det en del överväganden i 

beslutsprocessen. Generellt sett väger beslutsfattaren för- och nackdelar, om de har 

tillräcklig information för den aktuella beslutssituationen samt om det finns många 

alternativ att välja mellan på marknaden. (Moon & Tikoo 2002) Men vad avgör 

egentligen vilken konferensanläggning kunden väljer, vilka beslutskriterier används? 

Organisationers inköpsbeteende är viktigt att förstå för att kunna planera effektiva 

marknadsföringsstrategier (Håkansson & Wootz 1975; Rackham 2001). Det är då 

viktigt att ha en bra bild av beslutsprocessen och vilka beslutskriterier som 

beslutsfattaren använder sig av (Anderson & Narus 2004; Edlund & Högberg 1993; 

Håkansson & Wootz 1975; Mossberg 2003; Park & Bunn 2003; Rackham 2001).  
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Att beskriva processer benämns som en processkartläggning vilket innebär att tidigare 

dolda processer synliggörs. Ett bra sätt att presentera en process är genom att utforma 

en modell som visualiserar kartläggningen. (Ljungberg & Larsson 2001) Med tanke på 

ovanstående resonemang om vikten av att skapa förståelse för organisationers 

beslutsprocess och beslutskriterier samt fördelarna med att presentera en process 

genom att visualisera den, menar vi att det finns anledning att utforma en modell för 

organisationers beslutsprocess där beslutskriterierna har en central roll. Modellen ska i 

det här fallet vara möjlig att applicera på konferensköp. 

1.3 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva organisationers väg till beslut och vad de 

efterfrågar vid köp av konferenser. Det ska göras genom att utforma en modell för 

beslutsprocessen och empiriskt testa den.  

1.4 Problemformulering 

Teoretiskt bidrag: Hur kan en modell som belyser beslutskriterier vara utformad?  

Empiriskt bidrag: Hur ser organisationers väg till beslut ut vid köp av konferenser och vilka 

beslutskriterier påverkar beslutet? 

1.5 Ämnesval 

Redan innan vi påbörjade vårt uppsatsskrivande var gruppen överens om att vi ville 

ha ett uppdrag från en organisation att utgå ifrån, för att på det viset få arbeta med 

någonting konkret med verklighetsanknytning. Varför det här valet togs beror på att vi 

ville tillämpa den teoretiska kunskap som vi har anskaffat oss under vår tid som 

studenter på ett verkligt fall och på så sätt ta ett steg närmare arbetslivet.  

Vi har haft kontakt med ett antal företag och till sist bestämde vi oss för att utföra ett 

uppdrag för Björkbacken Karaktärshotellet och undersöka deras problem med låg 

beläggning under lågsäsong. Vi ville hjälpa dem att ta reda på deras potentiella 

kunders väg till beslut och vilka beslutskriterier som används samt hur de kriterierna 

påverkar val av konferensanläggning. Utifrån det här ska de kunna kommunicera rätt 

innehåll och därmed öka deras beläggning under lågsäsong.  
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Björkbacken Karaktärshotellet tilltalar oss starkt då de kombinerar ett hotells 

grundsyfte, att ge en plats att sova, med att skapa en upplevelse med hjälp av sina 

småländska karaktärer från bygden. Att differentiera sitt hotell på det här viset bör 

skapa värde för kunden och en konkurrenskraft gentemot konkurrenter.     
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2. Teori: Organisationers beslutsprocesser 

I det här kapitlet presenteras de teorier och modeller som vi har använt oss av för att 

angripa vårt problem och syfte. Vi använder oss av teorier och modeller kring 

beslutsprocessen och beslutskriterier. De ligger sedan till grund för utformandet av en 

ny modell, Beslutsvägen, som presenteras och beskrivs i slutet av det här kapitlet.  

2.1 Beslut 

Organisatoriskt köpbeteende är en tämligen individuell process och det finns inga 

generella regler för hur den processen ser ut. Det kan däremot finnas generella drag 

över vad det är som påverkar och avgör ett köpbeslut. (Moon & Tikoo 2002) Edlund 

och Högberg (1993) beskriver beslutssituationer i termer av det givna, vad vi vet att vi 

har, och det sökta, vad vi vet att vi vill uppnå. Nedan följer fyra beslutsmodeller som 

ligger till grund för vår modell över beslutsprocessen vid köp av konferenser. Den nya 

modellen presenteras i kapitel 2.3. 

2.1.1 Kundens beslutsprocess enligt Rackham 

Rackham (2001) delar upp beslutsprocessen i olika stadier varav tre av dem äger rum 

före beslutet och ett fjärde efter att beslutet är taget (se figur 1). Beslutsprocessen inleds 

med att det uppstår ett missnöje av något slag och kunden befinner sig då i det första 

psykologiska stadiet som benämns Medveten om behov. När kunden beslutat sig för att 

göra någonting åt missnöjet går denne in i nästa fas som benämns Utvärdera alternativ 

där kunden väger de olika handlingsalternativen mot varandra och beslutskriterier är 

då en stor del av vad som påverkar beslutet. När kunden har bestämt sig för vilket av 

alternativen som bäst tillgodoser de behov som finns går kunden in i inköpsbeslutets 

sista psykologiska stadium som benämns Tveksam inför beslut. De tvivel som kan 

uppstå innan beslutet genomförs måste övervinnas innan det slutgiltiga beslutet är 

redo att fattas. Ibland uteblir dock den här fasen. När kunden har genomgått de här tre 

psykologiska stadierna fattas ett inköpsbeslut. När beslutet är taget fortsätter 

beslutsprocessen in i ett fjärde stadium som benämns Genomförande- och 

utvärderingsfasen där kunden genomför beslutet och sedan utvärderar det. (Rackham 

2001) 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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 Figur 1. Kundens beslutsprocess. (Rackham 2001, sid. 17) 

Genom att känna till de olika stadierna i beslutsprocessen och hur de kan påverkas blir 

det lättare att utforma strategier som har en positiv inverkan på kunderna. (Rackham 

2001)  

2.1.1.1 Beslutsfattaren och beslutskriterier 

Den säljande organisationens strategiska mål för fasen Utvärdera alternativ, är enligt 

Rackham (2001) att avslöja, påverka och tillgodose kundens beslutskriterier vilket gör 

det möjligt att påverka beslutsprocessen. Rackham (2001) förklarar att för att kunna 

påverka kundens val behövs det förståelse för beslutspsykologi, hur det går till när 

människor och organisationer gör ett val och vad som påverkar beslutet. En 

organisation genomgår normalt tre tydliga stadier som berör beslutskriterier innan ett 

besluts fattas. Beslutsfattarens första uppgift är att identifiera beslutskriterier, att 

fastställa kriterier för att avgöra hur de olika alternativen skiljer sig åt. För att vara 

effektiv måste ett beslutskriterium först och främst göra det möjligt för beslutsfattaren 

att skilja mellan olika alternativ, samt att den på något sätt ska vara relaterad till 

organisationens behov. När beslutsfattaren har identifierat beslutskriterierna är nästa 

psykologiska steg att fastställa beslutskriteriernas relativa betydelse, att avgöra vilka av de 

identifierade beslutskriterierna som har störst betydelse för beslutet. Rackham (2001) 

beskriver det som att kunden behöver förvandla ostrukturerade ”önskelistor” till 

sammanhängande rangordningslistor. En organisation upplever oftast i början av fasen 
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Utvärdera alternativ att alla beslutskriterier är lika betydelsefulla, medan den senare i 

den fasen har en mer realistisk attityd och då inser att inget alternativ kan tillfredsställa 

alla önskningar. De kommer till insikt att det kan behövas ”byteshandel” mellan 

beslutskriterierna, för att få det ena kan de behöva ge efter på någonting annat. De 

beslutskriterier som från början var viktiga för organisationen kan då ha fått mindre 

betydelse. Det är inte förrän beslutsfattaren slutligen har rangordnat beslutskriterierna 

som själva utvärderingsprocessen påbörjas, det sista stadiet för beslutskriterierna 

värdering av olika alternativ med hjälp av beslutskriterier. I det här stadiet värderar 

beslutsfattaren de olika alternativen och bedömer styrkor och svagheter i varje 

alternativ med beslutskriterierna som grund för att kartlägga hur bra de 

överrensstämmer med listan.  

Rackham (2001) betonar vikten av att avslöja beslutskriterierna genom att skapa en 

förståelse för vilka faktorer som ligger till grund för beslutsfattandet. Det går att se en 

koppling mellan kundens beslutskriterier och säljframgången då det är större chans att 

kunden väljer det alternativ som överensstämmer med beslutskriterierna.  

2.1.2 Den rationella beslutsmodellen 

Den rationella beslutsmodellen är en normativ modell över beslutsfattande som bygger 

på ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att nå bästa möjliga resultat. Innan 

handlingsalternativen tas fram formuleras målen. (Edlund & Högberg 1993) Simon 

(1978, se Pingle & Day 1996) definierar ett val som rationellt om det är det bästa av alla 

möjliga alternativ. Simon (1997) tillägger att en organisation handlar rationellt om den 

kontinuerligt arbetar mot organisationens uppsatta mål. 

Den rationella beslutsprocessen kan liknas vid en tratt, där alla steg som tas är 

sammanlöpande och de sker i systematisk ordning. Det sker inte någon återkoppling 

(Axelsson 1998; Edlund & Högberg 1993) då all identifiering av konsekvenser görs 

innan varje steg tas. Den här beslutsmodellen ses som en rationell tankeprocess då den 

informationen som finns behandlas logiskt med hjälp av givna beslutskriterier. Det 

förutsätts i den här modellen att det går att hålla isär mål, medel, värderingar och 

fakta. (Edlund & Högberg 1993)  
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Enligt Edlund och Högberg (1993) sker det ofta orealistiska antagande i den här 

modellen. Ett av dem är att det ska gå att fastställa klara och tydliga mål vid 

beslutsfattande. Ett annat är att det ska vara möjligt att hitta alla tänkbara alternativ för 

att hitta den optimala lösningen på ett problem. I verkligheten ser det annorlunda ut, 

den är mer komplex än så. Det finns oftast fler än ett mål som är utformade på olika 

sätt, som har olika beslutskriterier och de hamnar då i konflikt med varandra. Det går 

inte heller att veta att det är den optimala lösningen som valts då det inte går att 

fastställa att alla tänkbara alternativ har hittats (Edlund & Högberg 1993; Simon 1997). 

Enligt Pingle och Day (1996)  har det även visat sig vara svårt för en enskild person att 

vara fullt rationell i en organisatorisk processuell mening och det väljs ofta mellan det 

optimala och det som är nära det optimala. 

  

Figur 2 beskriver den rationella beslutsprocessen. Organisationen har ett problem och 

de sätter upp mål för att lösa det. De söker alla tänkbara alternativ för att hitta det 

alternativ som kan leda till den mest optimala lösningen. De utvärderar alternativen 

och vilka konsekvenser de kan ge och gör därefter det mest rationella valet genom att 

välja det alternativet som ger den mest optimala lösningen. Beslutet som 

organisationen tar ger dem en lösning på deras problem. (Edlund & Högberg 1993) 

2.1.3 Den satisfierande beslutsmodellen 

När beslutsprocesser beskrivs framställs de ofta som linjära; ett problem identifieras, 

alternativ söks och sedan väljs ett alternativ, vilket har blivit ifrågasatt. Simon (1997) 

menar att beslutsfattandet inte är en linjär process där ett steg måste följa ett annat, 

utan det är en kontinuerlig process. Vid sökandet av alternativ och vid val av alternativ 

kan nya tillfällen för beslut dyka upp. Ett alternativ som dyker upp i en beslutsprocess 

kan gå att tillämpa vid ett senare tillfälle i samband med ett helt annat beslut. 

Ljungberg och Larsson (2001) instämmer och menar att det traditionella sättet, att 

Problem           Alternativ                 Konsekvenser                                    Val 

 

        Mål                                                                     Lösning 

 Figur 2. Den rationella beslutsmodellen. (Edlund & Högberg 1993, sid. 14) 
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beskriva processer som en kedja av aktiviteter, är en grov förenkling som inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Simon (1991, 1997) har även ifrågasatt antaganden om att beslut fattas på ett rationellt 

sätt. Den kritik som uppstått om antagandet om rationalitet vid beslut har resulterat i 

vad Simon (1997) benämner bounded rationality som på svenska har kommit att kallas 

den satisfierande beslutsmodellen (Edlund & Högberg 1993). Den tar ett steg från den 

rationella beslutsmodellen för att visa att rationaliteten är begränsad och ungefärlig i 

de beslut vi tar eftersom det dagliga organisatoriska livet är komplext och 

beslutsfattaren i många fall inte kan ha en totalbild över alla tillgängliga alternativ 

(Edlund & Högberg 1993; Simon 1991, 1997). Den satisfierande beslutsmodellen syftar 

till att beskriva hur beslutsfattandet faktiskt går till genom att ta hänsyn till hur de 

svårigheter som uppstår hanteras. Eftersom människan har en begränsad förmåga att 

hantera information anser Edlund och Högberg (1993) att ett satisfierande beteende är 

en mer realistisk beskrivning av hur det i praktiken går till att fatta ett beslut. 

Beslutsfattaren satisfierar, det vill säga söker efter ett handlingsalternativ tills denne 

hittar ett som är tillfredställande och anses ge godtagbara konsekvenser utifrån de 

medvetna eller omedvetna beslutskriterier som är uppsatta och väljer det, istället för 

att maximera (Edlund & Högberg 1993; Simon 1997). Eftersom beslutsfattaren 

satisfierar, istället för att maximera, väljs ett alternativ utan att en kartläggning över 

alla tänkbara alternativ görs och utan att det behöver fastställas att det verkligen är alla 

tänkbara alternativ som är funna (Simon 1997). Det innebär att beslutsfattaren inte vet 

om den hade kunnat välja ett bättre alternativ än det som den valde. Beslutsfattaren 

blir därmed inte garanterad ett optimalt beslut, då den istället för att samla in 

information och utvärdera alla möjliga alternativ söker tills ett alternativ som är 

tillräckligt bra hittas. (Edlund & Högberg 1993) 

2.1.4 Organisatoriskt minne 

För att kunna influera beslutsprocessen i den köpande organisationen är det viktigt att 

den säljande organisationen har förståelse för hur den fungerar och hur deras 

organisatoriska minne ser ut. Park och Bunn (2003) ger ett antal definitioner från olika 

författare av begreppet och en av de mer utförliga är: 
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“Information and knowledge known by the organization and the processes 

by which such information is acquired, stored and retrieved by organizations 

members.” 

 Anand et al. (1998, se Park & Bunn 2003, sid. 241) 

Många studier visar att minnen och erfarenheter finns med genom hela 

beslutsprocessen och lägger grund för hur en organisation tar beslut vid köp av en 

tjänst eller en produkt. Förväntade risker och medlemmars attityder i en organisation 

influerar också det organisatoriska minnet. (Park & Bunn 2003)  

Att en organisation skulle kunna ha ett minne är väldiskuterat inom litteraturen och 

det ifrågasätts bland annat om inte ett minne bara kan existera hos en fysisk person så 

som hos de anställda. I dagsläget är teorin dock väl stöttad av många forskare som 

menar att artefakter så som program, databaser samt processer kan bevara minnen och 

beteende. De menar att till och med då människorna i organisation inte längre kommer 

ihåg varför vissa rutiner skapades kan de leva kvar genom artefakter och processer. 

(Park & Bunn 2003) 

Det finns fyra aspekter som påverkar det organisatoriska minnet när en organisation 

ska välja vilken tjänst som ska köpas och från vem. Det första är tillförlitligheten till 

existerande beslutskriterier. Det andra är mängden ansträngning som läggs ner på att 

söka ny information. Det tredje handlar om vilka typer och hur många källor som 

undersöks och slutligen påverkar även hänsynstagandet till de kriterierna som 

används vid beslutet. (Park & Bunn 2003) 
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Välkänd produkt/tjänsten?  

 

Finns information i befintlig databas? 

 

Har beslutsfattaren egen  

information om tjänsten? 

 

Hur mycket tid läggs ner på att söka ny 

information inför varje köptillfälle? 

 

Internt och/eller externt? 

 

Kategoribaserat eller styckevis grundade  

bedömningar?  

    

Syftet med modellen ovan (se figur 3) är att ta fram vissa viktiga aspekter i den 

organisatoriska köpprocessen där konceptet organisatoriskt minne kan integreras för 

att det lättare ska gå att undersöka och förstå den här processen. (Park & Bunn 2003) I 

följande text kommer modellens delar att förklaras mer utförligt. 

Hur komplex produkten eller tjänsten är påverkar hur beslutsprocessen ser ut och 

processen blir lättare att förstå om det är en produkt eller tjänst som är välkänd sedan 

innan (Park & Bunn 2003). 

För att organisationer ska hänga med i den accelererande farten på marknaden och 

dess föränderlighet gäller det att de förstår behovet av att ta hand om sin samlade 

kunskap. Enligt Park och Bunn (2003) har en organisation ett fysiskt och ett kognitivt 

minne. Fysiskt minne, handlar om att alla organisationer innehar ett minne av något 

Figur 3. Generell modell över en organisations köpuppdrag, organisatoriskt minne och dens köpprocess. 

(Park & Bunn, sid. 248) 

K
ö

p
u

p
p

d
ra

g
 o

c
h

 e
x

is
te

ra
n

d
e

 

o
rg

a
n

is
a

to
ri

s
k

t 
m

in
n

e
 

 

O
rg

a
n

is
a

to
ri

s
k

 k
ö

p
p

ro
c
e

s
s
 

Typ av 
bedömning 

Typ av    
sökning 

Mängd 
sökning 

Existerande 
kognitivt minne 

Existerande 
fysiskt minne 

Komplexitet 



 

  

23 (67) 

slag och den kunskapen måste sparas för att ta lärdom av de erfarenheterna. Den kan 

då bevaras i organisationens artefakter och databaser, som garanterar att 

informationen stannar kvar inom organisationen. Det fysiska minnet är relevant till 

beslutsprocessen då information kan sparas och delas relativt enkelt till varje specifik 

beslutssituation i organisationen. Kognitivt minne, handlar mindre om fysiska 

databaser och mer om övertygelser och beteenden hos i synnerhet de anställda. Platser 

som det föreslås att det organisatoriska kognitiva minnet kan finnas och sparas i är; 

personer, organisationskulturer, organisationsförändringar och 

organisationsstrukturer. Det kan ses som kunskap som är svår att bevara inom 

organisationen då anställda till exempel slutar, och deras kunskap inte skrivs ner och 

bevaras i det fysiska minnet (Simon 1991; Park & Bunn 2003) samt att kunskap är 

komplex i sin natur (Park & Bunn 2003). Nedan, i figur 4, förtydligas att det fysiska 

minnet och det kognitiva minnet ser olika ut i de säljande och köpande 

organisationerna.   

 
Fysiskt minne Kognitivt minne 

 

Sparad och används av 

den säljande 

organisationen. 

 

 

 Demografisk information 

 Geografisk information 

 Säljhistorik 

 Kundbehovsinventering 

 After-sales historik 

 

 

 Köparens mentala och 

känslomässiga 

information 

 Utvärdering av besöket 

 Kundens betydelse 

 

 

Sparad och används av 

den köpande 

organisationen. 

 

 Demografisk information 

 Prisinformation 

 Total kostnad av inköp 

 Säljarens prestation 

 Köphistorik 

 

 

 Erfarenhet av 

personalen 

 Utvärdering av besök 

 Säljarens rykte  

 

Risken eller komplexiteten påverkar den mängd informationssökning som organisationen 

gör. Hur mycket tid som läggs ner på att söka information beror även på om det finns 

några tidigare erfarenheter inom området eller inte. Ju mindre erfarenhet 

organisationen har vid ett köpbeslut, desto mer information söker den och vice versa. 

Park och Bunn (2003) menar att en organisation kan göra olika typer av 

Figur 4. Två typer av organisatoriskt minne. (Park & Bunn 2003, sid. 245) 
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Resurser Resurser Resurser 

  

  
  Objekt in/ut 

 

 

 

   

informationssökningar, antingen internt i det organisatoriska minnet eller externt utanför 

organisationen. Med internt menas det fysiska och kognitiva minnet och med externt 

menas all information som finns utanför organisationen. (Park & Bunn 2003) 

Park och Brunn (2003) delar upp dessa bedömningar i styckevis- och kategorigrundade 

bedömningar. Styckevisgrundade bedömningar handlar om att utvärdera olika 

egenskaper och kännetecken och utifrån det skapa tydliga kriterier som kan bindas 

samman så att en samlad bedömning kan göras. Den här metoden kräver mycket 

sökning och bearbetning av information. Kategorigrundade bedömningar är en samlad 

bedömning av alla de kriterier som organisationen redan har insamlat i sitt minne. Ny 

information vägs mot gammal, vilket förenklar köpbeslut. Det är troligt att 

organisationer som inte har styckvis- eller kategorigrundande bedömningskriterier 

grundar sina beslut på mindre information. (Park & Bunn 2003) 

Om ett historiskt köpbeslut levt upp till förväntningar väljs ofta samma tjänst 

automatiskt eller intuitivt igen då den har förbrukats eller behövs på nytt (Simon 1991; 

Tanner 1999). Om det är ett nytt köp underlättas beslutet om organisationen har ett 

välorganiserat minne med välutformade beslutskriterier. Ett antagande är att 

köpbeslut tas från minnesbaserade bedömningar och det här beror på att kunder 

försöker minska deras ansträngning vid ett köpbeslut, det här varierar dock mellan 

köpsituation och köparens kunskaper. (Park & Bunn 2003) 

2.2 Visualisering av processer och de olika delarna  

En process som visualiseras bör beskriva vad som startar processen, vilka aktiviteter 

som processen består av och hur de sammanlänkar varje aktivitet och därmed bygger 

upp processen. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) bör en modell innehålla fem delar 

som förtydligar dens betydelse (se figur 5). 

 

 

 

 

 Processen 

Aktivitet 

Information Information Information 

Figur 5. En process olika delar. (Ljungberg & Larsson 2001, sid. 193-194) 
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 Objekt in, är det som sätter igång beslutsprocessen eller aktiviteten. 

 Aktivitet, är den aktivitet (fas) som bearbetar objekt in. 

 Objekt ut, är resultatet av aktiviteten. Det här resultatet blir objekt in i nästa 

aktivitet i processen.  

 Information, stödjer och påverkar genom hela processen. 

 Resurser, är det som behövs i genomförandet av aktiviteten, det kan till exempel 

vara personer eller utrustning.     

2.3 Beslutsvägen – Kustvägen och E6:an 

De fyra nämnda beslutsmodellerna ovan ger alla olika generella förklaringar över hur 

beslutsprocessen kan gå till vid ett köp. Då vårt fokus är beslutskriterier, som en 

central del i beslutsprocessen, bedömer vi att de redan befintliga modellerna inte ger 

en tillräckligt tydlig bild av beslutskriteriernas centrala roll. Vi anser dock att de 

nämnda modellerna har någonting som är relevant för utformning av en ny modell. 

Ingen av de nämnda modellerna, förutom organisatoriskt minne, tar heller hänsyn till 

hur minnen och erfarenheter påverkar ett köpbeslut och därför är den teorin ett 

komplement till de andra modellerna. De olika presenterade modellerna kompletterar 

alltså varandra och med inspiration från dem har vi därför utformat en ny modell. Den 

nya beslutmodellens syfte är att förtydliga beslutskriteriernas roll samt förtydliga hur 

minnen och erfarenheter påverkar beslutsprocessen och även visa att en organisation 

kan ta olika beslutsvägar. Utifrån vår modell är en intervjuguide utformad (se bilaga 2) 

för att empiriskt testa modellen. Modellen och dess faser förklaras närmare under 

rubrik 2.3.1. 

Vi ser beslutsprocessen som en väg, som vi har valt att kalla Beslutsvägen, där 

organisationen passerar olika faser (se figur 6). Resan längs Beslutsvägen inleds med 

att ett behov uppstår och slutar när det är tillfredställt genom att ett beslut tas, vilket 

kan ses som slutdestinationen för processen. Vi hävdar, liksom de som förespråkar den 

satisfierande beslutsmodellen, att det är svårt att vara rationell i beslutsfattande, att vi 

är begränsade i vår rationalitet då vi inte har möjlighet att söka efter alla möjliga 

alternativ och därefter välja den optimala lösningen. Beslutsvägen har därmed en 

begränsning då den inte kan garantera att det beslut som tas är det mest optimala 

eftersom det endast görs ett val mellan de handlingsalternativ som hittas. Beslutsvägen 
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är, precis som den satisfierande beslutsmodellen, inte av linjär karaktär utan en 

kontinuerlig och tematisk process där de olika faserna kan överlappa varandra. Det 

kan till exempel innebära att beslutsfattaren först befinner sig i en fas, tar sig till nästa 

och färdas sedan tillbaka igen till den föregående. Det kan även innebära att 

beslutsfattaren befinner sig i två olika faser samtidigt. 

Figur 6. Beslutsvägen – Kustvägen och E6:an  

Det finns två olika vägar att färdas på i modellen. Den ena vägen är längre och 

passerar fler faser, den här vägen benämner vi Kustvägen1, medan den andra vägen är 

snabbare och benämns därmed E6:an.2 Längs båda vägarna är minnen och 

erfarenheter, det organisatoriska minnet, en betydande del som finns med längs hela 

processen.  

2.3.1 Beslutvägens olika faser 

Beslutsvägens olika aktiviteter är de faser som processen består av. Det som startar 

processen, ett behov, är processens objekt in. Resurserna som behövs i utförandet av 

aktiviteterna i processen består av de personer och artefakter i organisationen som är 

involverade i Beslutsvägen.  

                                                      
1Kustvägen: En kustväg slingrar sig fram längs med havet och har endast en körfil i vardera riktning. 

Hastighetsbegränsningen varierar mellan 50 och 70 km/timme. Att köra Kustvägen istället för E6:an tar längre tid 

och kräver fler stopp längs vägen.  
2 E6:an: E6:an är en Europaväg som sträcker sig från norra Norge och vidare söderut genom Sverige. Den går genom 

Göteborg för att sedan fortsätta mot Malmö och den övervägande delen är motorväg med en hastighetsbegränsning 

på 120 km/timme. Motorvägen är rak och har två körfiler i vardera riktning.  
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Medveten om behov: Ett behov av att köpa en konferens uppstår, objekt in, och 

organisationen blir medveten om det. Organisationen vet vad de har, det givna, varför 

de är i behov av att åka på konferens. Utifrån det givna utformar de sedan vad de vill 

uppnå, det sökta, syftet och målet med konferensen. Exempelvis uppstår ett behov av 

att säljavdelningen i organisationen behöver ny motivation. Lösningen blir att köpa en 

konferens med syftet att öka motivationen på säljavdelningen. Medvetenheten om att 

ett behov finns är den här fasens objekt ut som tar beslutsfattaren till nästa fas, 

Identifiering av beslutskriterier. 

Identifiering av beslutskriterier: Medvetenheten om ett behov är den här fasens objekt in 

vilket aktiverar fasen. För att kunna avgöra hur olika konferensalternativ skiljer sig åt 

kan organisationen fastställa olika beslutskriterier. Beslutskriterierna bör utformas för 

att kunna skilja mellan olika alternativ och även vara relaterad till organisationens 

behov, syfte och mål. Den här fasen kan ske både medvetet och omedvetet och det är 

själva identifieringen av beslutskriterierna som är aktiviteten i fasen. Minnen och 

erfarenheter från konferenser kan ligga till grund för vilka beslutskriterier som 

identifieras. De identifierade beslutskriterierna är resultatet av den här fasen, tillika 

aktivitetens objekt ut. Nästa fas blir att rangordna de identifierade beslutskriteriernas 

betydelse.   

Rangordning av beslutskriteriernas betydelse: Den här fasens objekt in är föregående fas 

objekt ut, de identifierade beslutskriterierna. Eftersom att inget handlingsalternativ 

troligtvis kan tillgodose en organisations alla önskningar bör de rangordna de olika 

beslutskriterierna efter deras betydelse, vilket är själva aktiviteten i fasen och kan ske 

både medvetet och omedvetet. Då avgörs vilka av de identifierade beslutskriterierna 

som väger tyngst inför beslutet, vilket kan ses som den här fasens objekt ut. Minnen 

och tidigare erfarenheter från konferenser kan i den här fasen påverka 

beslutskriteriernas betydelse i relation till varandra. Genom att beslutkriterierna 

identifieras och rangordnas underlättas nästa fas, Informationssökning. 

Informationssökning: Resultatet av rangordningen av beslutskriterierna är den här 

fasens objekt in och påverkar informationssökandet som är den aktivitet som sker i 

fasen. Organisationen söker efter möjliga konferensalternativ och de beslutskriterier 
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som är identifierade och rangordnade används som riktlinjer vid 

informationssökningen. Tidigare erfarenheter av konferenser avgör hur mycket tid 

som läggs ner på att söka ny information; ju mindre erfarenhet organisationen har av 

konferenser, desto mer ansträngning läggs ner på att söka ny information. 

Organisationen kan göra olika typer av informationssökning, både internt och externt. 

I den här fasen kan beslutskriterierna ändras på grund av den information som hittas 

då informationssökning kan leda till att nya beslutskriterier skapas eller befintliga 

beslutskriterier får en ändrad betydelse, vilket kan innebära att beslutsfattaren går 

tillbaka till föregående fas. De olika alternativen som nu finns, är fasens objekt ut, och 

utvärderas i nästa fas.  

Utvärdering av alternativ: Den här fasens objekt in är de olika alternativen som nu finns, 

både de helt nya alternativen och dem från minnen och tidigare erfarenheter. 

Utvärdering av de olika handlingsalternativen, aktiviteten i den här fasen, kan ske allt 

eftersom nya alternativ hittas i informationssökningen. De olika valmöjligheterna som 

funnits vägs mot varandra utifrån beslutskriterierna och därefter börjar organisationen 

nå sin slutdestination Beslut.  

Beslut: Av de alternativ som hittats väljs det alternativ som bäst tillgodoser 

organisationens behov utefter deras beslutskriterier och ett beslut har fattats. Beslutet 

som fattas är objekt ut i den här delen av processen. 

Minnen och erfarenheter: Minnen och erfarenheter finns med som stödjande information 

genom hela beslutsprocessen och ligger till grund för hur en organisation tar beslut vid 

köp. Om ett tidigare köpbeslut levt upp till förväntningar väljs ofta samma alternativ 

igen eftersom köpbeslutet ofta tas från minnesbaserade bedömningar. 

Dokumentation av minnen och erfarenheter: Objekt in i den här delen av processen är det 

beslut som är taget. När beslutet är taget, köpet är genomfört och konferensen är 

utförd, bildas nya minnen och erfarenheter som sparas i det organisatoriska minnet. 

Framförallt sparas det i det kognitiva minnet, men det bör även sparas i det fysiska 

minnet för att förenkla och minska ansträngningen vid liknande beslut i framtiden. De 

minnen och erfarenheter som bildats kan ses som processens resultat och representerar 

därmed hela processens objekt ut. 
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2.3.2 Kustvägen 

När ett konferensköp ska göras och organisationen exempelvis inte har tillräckligt med 

information, inte är nöjd med tidigare erfarenheter av sina konferensköp eller helt 

enkelt inte har någon erfarenhet alls av ett konferensköp färdas de troligtvis längs 

Kustvägen. Den vägen tar organisationen genom samtliga faser längs Beslutsvägen; 

Medveten om behov, Identifiering av beslutskriterier, Rangordning av 

beslutkriteriernas betydelse, Informationssökning, Utvärdering av alternativ och når 

därefter Beslut. Minnen och erfarenheter finns med i bagageluckan längs hela 

Beslutsvägen.  

2.3.3 E6:an 

Om organisationen har minnen, både fysiska och kognitiva, och tidigare erfarenheter 

av konferenser är det troligt att de inte passerar alla faser Beslutsvägen. De passerar 

fasen Medveten om behov samt Identifiering av beslutskriterier och svänger sedan av 

till E6:an, vilket gör att de hoppar över vissa faser som i sin tur leder till att 

beslutsprocessen blir snabbare. Om en tidigare konferens har levt upp till 

förväntningar, eller i alla fall inte understigit dem, väljs ofta samma 

konferenserbjudande igen. Ett köpbeslut kan tas från minnesbaserade bedömningar 

och det här beror på att kunder försöker minska sin ansträngning vid köp av 

konferens. En annan anledning till att organisationen inte passerar alla faser är att de 

som ska på konferensen inte kan påverka beslutet då det kan ske centralt i 

organisationen på grund av ett avtal med en leverantör som de haft tidigare. Deras 

beslutsväg blir då kortare och snabbare, liksom E6:an.    
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3. Metod: En deduktiv tvärsnittsstudie med kvalitet 

Vi inleder det här kapitlet med att beskriva och motivera de vetenskapliga 

utgångspunkterna för vår studie. Därefter behandlar vi studiens tillvägagångssätt och 

redogör för genomförandet av den.  

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

3.1.1 Vetenskapssynsätt: Positivism eller hermeneutik  

All vetenskaplig forskning sker utefter vissa uppställda ramar och valet av dem beror 

bland annat på vilka vetenskapsteoretiska synsätt som antas. Två synsätt är positivism, 

som är grunden i kvantitativ metod, och hermeneutik, som är grunden i kvalitativ 

metod. (Bryman & Bell 2005; Lundahl & Skärvad 1999) 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är huvudprincipen inom den positiviska 

grundsynen att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av vem som studerar 

den. Det innebär att samma resultat ska uppnås oavsett forskare. Uppgiften är att 

presentera och beskriva verkligheten genom till exempel modeller och begrepp för att 

förenkla den oändliga mångfald som finns. Patel och Tebelius (1987) skriver också om 

vetenskapssynsätten och menar att komplicerade fenomen ska brytas ner till enkla 

mindre delar för att sedan studeras. Lundahl och Skärvad (1999) berättar att inom 

positivism är det väsentligt att skilja mellan fakta och värderingar för att kunna 

fastställa hur någonting är, inte hur det bör vara. Forskaren måste därför vara opartisk 

och genom sin forskning inte störa fenomenet. Syftet är att beskriva och förklara 

verkligheten och därmed lättare kunna göra förutsägelser.    

Hermeneutik kan ses som motsatsen till positivism och istället för att förklara och 

beskriva verkligheten syftar hermeneutiker till att tolka och förstå verkligheten.  

Fenomen kan bara förstås och tolkas i det sammanhang som det finns i och resultatet 

blir olika beroende på vilken forskare som gör tolkningen. Forskaren ska engagera sig i 

sammanhanget och det blir inte möjligt att utöva opartisk forskning. (Lundahl & 

Skärvad 1999) Patel och Tebelius (1987) skriver att forskningen är subjektiv och 

forskaren använder, till skillnad från positivismen, medvetet sina värderingar som 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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tillsammans med forskarens tidigare kunskaper utgör dennes förförståelse, vilket krävs 

för att tolka material. 

Med anledning av ovanstående använder vi oss av en positivistisk vetenskapssyn då vi 

fokuserar på att beskriva organisationers beslutsprocess samt de beslutskriterier som 

påverkar beslutet. Vi har haft ambitionen att studera verkligheten så objektivt som 

möjligt och syftat till att beskriva organisationers beslutsprocesser genom att skapa en 

modell som är tillämpbar vid konferensköp. Som forskare har vi varit medvetna om att 

vi måste vara opartiska och i vår empiriinsamling har vi syftat till att inte påverka våra 

respondenter genom att undvika att exempelvis ställa frågorna på olika sätt till olika 

respondenter. Av den anledningen har samma person genomfört alla intervjuer och 

ställt frågor utifrån vår intervjuguide (se bilaga 2).  

3.1.2 Angreppssätt: Deduktion eller induktion 

Det finns olika angreppssätt inom vetenskaplig forskning och hur förhållandet mellan 

teori och praktik ser ut. Två väsentliga angreppssätt är deduktion och induktion. 

(Bryman & Bell 2005) Jacobsen (2007) beskriver angreppssätten tydligare och menar att 

vid det deduktiva förhållningssättet utgår forskaren från teorier och prövar dem. 

Därefter görs antaganden om vad det är viktigast att söka information om. Teorin styr 

sen forskningsprocessen och datainsamlingen. Forskaren går därmed från teori till 

empiri. Författaren menar att ett induktivt förhållningssätt däremot går ut på att 

generera teorier utifrån det som observeras. (Jacobsen 2007) 

Bryman och Bell (2005) har en modell (se figur 7) som visar att ett induktivt 

angreppssätt innebär att teorin blir resultatet av forskningen medan ett deduktivt 

angreppssätt ger motsatsen. 

 

Figur 7. Angreppssätt. (Bryman & Bell, 2005, sid. 25)  

I vår studie har vi valt att använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Eftersom att vi 

sedan tidigare inte hade mycket kunskaper om organisationers beslutsprocesser valde 

vi att utgå från befintliga teorier för att lära oss mer om ämnet innan vi inhämtade 
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empiri.  Vi utgick från teoretiska grundantaganden och modeller i utformningen av vår 

egen modell, Beslutsvägen, som sedan operationaliserades och prövades i 

empiriinsamlingen.  

3.1.3 Syfte: Beskriva, förklara, förstå, förutse eller föreslå  

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008)  kan en undersökning ha olika syften. De 

nämner beskrivande undersökningar, vilket handlar om att beskriva ett förlopp. Ett 

förklarande syfte innebär att forskaren bygger vidare på en beskrivning av 

forskningsämnet. Författarna skriver även om syftet att förstå som lägger fokus på att 

skapa förståelse för exempelvis en händelse. De sista inriktningarna handlar om att 

förutse framtiden och därefter föreslå och ge rekommendationer. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2008) 

På grund av vårt syfte att beskriva organisationers väg till beslut samt de 

beslutskriterier som påverkar beslutet, har undersökningen ett beskrivande syfte. Den 

här inriktningen passar även väl överens med vårt positivistiska vetenskapssynsätt då 

det handlar om att beskriva verkligheten genom modeller och begrepp.   

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Undersökningsdesign: Tvärsnitts-, fallstudie- eller longitudinell design 

Bryman och Bell (2005) påpekar vikten av att ta ställning till vilken 

undersökningsdesign som ska användas. Det påverkar hur insamlingen och analys av 

data ska ske och vägleder hur en forskare använder sig av olika metoder. Bryman och 

Bell (2005) beskriver bland annat tvärsnittsdesign som innebär att empiri samlas in från 

flera olika fall vid en viss tidpunkt med syftet att hitta mönster. Fallstudier fokuserar på 

ett fall vilket kan vara en organisation, en individ eller en situation. Rosenqvist och 

Andrén (2006) menar att resultatet främst gäller i det fallet som studerats och därmed 

går det inte att generalisera. Bryman och Bell (2005) beskriver även en longitudinell 

undersökning där forskaren samlar in empiri från samma urvalsgrupp minst två 

gånger men ofta flera för att upptäcka skillnader mellan de olika tidpunkterna.  

För att beskriva organisationers väg till beslut och de beslutskriterier som används 

fokuserar den här undersökningen på att studera flera olika fall vid en viss tidpunkt 

för att därefter utförligt kunna beskriva organisationers väg till beslut. Eftersom 
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beslutsprocessen samt beslutskriterierna kan skilja mellan olika organisationer anser vi 

att det är viktigt att undersöka mer än ett fall för att kunna beskriva beslutsprocessen 

på ett lämpligt sätt och av den anledningen väljs fallstudier bort. En longitudinell 

undersökning är inte heller aktuell på grund av att den här studien görs under en 

relativt begränsad tid. Gällande forskningsdesignen har vi därför använt oss av en 

tvärsnittsdesign.  

3.2.2 Undersökningsansats: Kvantitativ eller kvalitativ 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning handlar om hur forskaren 

beskriver den insamlade data inför analysen. Data som uttrycks i siffror tillhör 

kvantitativ metod och grundar sig i deduktion. Data som utrycks i ord eller bilder 

tillhör kvalitativ metod och grundar sig i induktion. Ett annat sätt att skilja 

undersökningsansatserna åt är hur analysen görs. Om analysen innebär att forskaren 

räknar svaren han fått från empirin och sammanställer det i statistiska former tillhör 

det den kvantitativa metoden. Om forskaren däremot gör analysen med ord och 

resonemang görs en kvalitativ analys. (Lekvall & Wahlbin 2001)  

Metoderna har sina för- och nackdelar. Kvantitativ metod har fördelen att lättare 

kunna replikeras för att se om olika forskare får samma resultat (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2008). Bryman och Bell (2005) menar på att kvantitativa resultat är 

lättare att generalisera till andra miljöer än kvalitativa resultat eftersom kvalitativa 

forskare oftare gör studier på ett mindre antal enheter. Kvantitativa forskare får kritik 

för att deras stora fokus på mätinstrument gör att det kan vara svårt att relatera 

resultaten till vardagen.    

Rosenqvist och Andrén (2006) menar att många har börjat ifrågasätta uppdelningen av 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2005) påpekar också att det är 

viktigt att vara medveten om att de båda metoderna är möjliga att förena. Det finns till 

exempel studier där undersökningen varit kvalitativ men som syftat till att pröva 

teorier, deduktion, istället för att generera teorier, induktion, vilket visar att metoderna 

kan innehålla vissa drag från varandra. Författarna berättar om olika argument mot att 

förena undersökningsansatserna och nämner att metoderna bygger på olika 

kunskapsteoretiska ståndpunkter, positivism och hermeneutik. Bryman och Bell (2005) 
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påpekar dock att argumenten bygger på att det finns en fast koppling mellan 

kunskapsteori och metod, någonting som inte är möjligt att bevisa.  

Uppdelningen av kvantitativ och kvalitativ forskning är alltså någonting som vi är 

medvetna om men enligt Bryman och Bell (2005) är metoderna möjliga att förena och 

de menar att det trots allt har gjorts kvalitativ forskning med ett deduktivt 

angreppssätt. Därför kommer vi, trots vårt deduktiva angreppsätt, att använda oss av 

kvalitativ forskning. På grund av vår begränsade kunskap i ämnet anser vi att studien 

kräver ett deduktivt förhållningssätt. Dessutom studerar vi ett begränsat antal 

organisationer vilket innebär svårigheter att göra en kvantitativ analys med siffror. 

Vårt syfte är istället att djupare beskriva ett färre antal organisationers beslutsprocess 

och därav lämpar sig en kvalitativ undersökning bättre. Faktorerna att empirin 

uttrycks i ord och att analysen sker genom resonemang är också av kvalitativ karaktär. 

Av de här anledningarna väljer vi således att förena ett deduktivt angreppssätt med en 

kvalitativ undersökningsansats. 

3.2.3 Primär- och sekundärdata 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) skiljer mellan olika typer av information och 

skriver om primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren går ut och 

samlar information på egen hand via till exempel intervjuer och enkäter. Att använda 

sig av primärdata kan medföra mer kostnader och det kan också vara problem med att 

få tag på informationen om det exempelvis är en mycket upptagen person som ska 

intervjuas. Sekundärdata är sådana data som redan existerar, till exempel i arkiv, 

tidsskrifter, litteratur och databaser. Om undersökningen görs på uppdrag av 

exempelvis en organisation kan primärdata samlas in redan i inledningsfasen av 

forskningen genom att ställa frågor till representanter från organisationen. 

Sekundärinformation är ofta inte lika resurskrävande som primärdata med det är 

viktigt att beakta kvaliteten på informationen.  

Den här undersökningen baseras på primärdata då vi själva har samlat in empirin. 

Inledningsvis samlades material in i form av en intervju med representanter från 

uppdragsgivaren Björkbacken Karaktärshotellet för att få en god inblick i deras 
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problem. Därefter samlades empiri in genom telefonintervjuer med organisationerna 

som har studerats för att uppnå syftet med undersökningen.  

3.2.4 Kvalitetsmått för kvalitativa studier: Tillförlitlighet och generalisering 

Det finns ett antal kriterier för att bedöma trovärdigheten och därmed kvaliteten i en 

undersökning. Att forskningen är tillförlitlig innebär att den har utförts enligt de 

riktlinjer som finns samt att de personer som forskningen har gjorts på kan bekräfta att 

forskaren har förstått deras verklighet på ett korrekt sätt, även kallat respondentvaliditet. 

(Bryman & Bell 2005)  

Att generalisera till andra miljöer är ofta ett problem för kvalitativa forskare på grund 

av att de ofta använder sig av ett litet urval (Bryman & Bell 2005). Grønmo (2004) 

skriver om två typer av generalisering. Den första typen, statistisk generalisering, bygger 

på kvantitativa metoder med sannolikhetsteori och slumpmässiga urval.  Den andra 

typen kallas teoretisk generalisering och handlar inte om statistiska beräkningar utan 

fokuserar på att uppnå en teoretisk förståelse av det som studeras. Syftet är då att 

undersöka utvalda enheter och försöka få en helhetsförståelse för urvalet och dess 

sammanhang som då kan antas gälla för liknande sammanhang i populationen.  

För att uppnå kvalitet och tillförlitlighet i undersökningen har den utförts enligt de 

riktlinjer som finns för kvalitativa studier och empirin har beskrivits detaljerat. För att 

uppnå respondentvaliditet har återkoppling med respondenterna skett genom att vi 

skickade en sammanställning av intervjun via e-post till dem så att de kunde bekräfta 

att vi har uppfattat deras svar på rätt sätt. Eftersom undersökningen är kvalitativ 

kommer det att finnas begränsningar i generalisering då vi använder oss av ett litet 

urval. På grund av det begränsade antalet organisationer som studerats går det inte att 

generalisera till alla landets organisationer men med hänvisning till Grønmos (2004) 

resonemang om teoretisk generalisering kan de organisationer som befinner sig i 

liknande sammanhang tänkas ha liknande beslutsprocess och beslutskriterier.  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Urval 

Eftersom det oftast inte är möjligt att undersöka alla enheter i en population på grund 

av begränsade resurser är det istället viktigt att göra ett genomtänkt urval (Jacobsen 
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2007). Bryman och Bell (2005) skiljer på två olika urvalsmetoder, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval.  Det förstnämnda innebär att forskaren har fått fram sitt urval 

med hjälp av en slumpmässig process och icke-sannolikhetsurval är helt enkelt de 

urval som gjorts utan en sådan process.  

Grønmo (2004) berättar om olika urvalsmetoder och en av dem är vad han benämner 

strategiskt urval. Det innebär att forskarna medvetet väljer ut vissa personer att 

intervjua eftersom de anses ge relevant, värdefull och användbar information. Urvalet 

är således ett icke-sannolikhetsurval eftersom att ingen slumpmässig urvalsprocess 

görs. Uppsatsens empiri bygger därför på intervjuer med organisationer som valdes 

utifrån att de kan tänkas ha samma kärnvärden som Björkbacken Karaktärshotellet, en 

berättande, kulturell och historisk prägel, vilka då kunde ge oss den information som 

vi behövde för vår studie. Vi ville på detta sätt minimera skillnaderna mellan 

organisationer vad det gäller profil och kärnvärden. Organisationerna som valdes ut är 

sådana som kan tänkas ha ett visst intresse av kultur, historier och berättelser, vilket vi 

själva har identifierat hos respondenterna. Respondenterna är personer som är 

involverade i beslutsprocessen vid köp av konferenser från följande organisationer; 

Bonnier Carlsen Bokförlag, Bokia, Författarcentrum Syd, Institutionen för 

kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, Kulturparken Småland, Växjö Stadsbibliotek 

samt Växjö Citysamverkan. För att hitta våra respondenter kontaktade vi de nämnda 

organisationernas växel, eller liknande. Vi bad att få intervjua någon person som är 

involverade i besluten angående konferensköp, en person som antingen fattar beslutet 

alternativt påverkar det. Personen som vi talade med i växeln, eller liknande, 

hänvisade oss då till den medarbetaren som den ansåg mest lämplig att intervjua.  

Grønmo (2004)  skriver att inom ramen för strategiska urval finns det inte några sätt att 

räkna ut hur många personer som ska intervjuas. Storleken på urvalen görs också 

utefter forskarnas egna bedömningar. Urvalet bör avslutas när teoretisk mättnad 

uppnås, vilket innebär att ännu fler intervjuer inte tillför någon betydelsefull 

information till undersökningen och det är erfarenheterna som forskarna får genom att 

samla in empiri som avgör när den teoretiska mättnaden är uppnådd. Det innebär att 

storleken på urvalet inte kan avgöras innan empiriinsamlingen har påbörjats. 

Strategiska urval är ofta betydligt mindre än sannolikhetsurval eftersom 
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sannolikhetsurval bygger på statistiska beräkningar och kräver stora tal medan 

strategiska urval bygger på andra utgångspunkter. Dessutom brukar populationen 

vara mindre i strategiska urval. Det bör även beaktas att om en studie är väldigt 

omfattande kan det bli svårt att hantera allt material. Ju fler enheter som studeras, 

desto mindre information om varje enhet bör samlas in. (Grønmo 2004) I vårt fall 

innebar det här att vi inte på förhand bestämde hur många respondenter som vi skulle 

intervjua utan vi samlade in empiri tills teoretisk mättnad uppnåddes, vilket vi 

upplevde efter sju intervjuer. Om vi hade intervjuat ett ännu större antal respondenter 

hade det dessutom inneburit svårigheter med hanteringen av allt material. Eftersom 

antalet är litet bör mycket information från varje respondent inskaffas, någonting som 

vi strävade efter under varje intervju genom att följdfrågor ställdes och respondenten 

ombads att utveckla sina svar när vi ansåg det nödvändigt.  

3.3.2 Intervjuer 

Bryman och Bell (2005) skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer. 

Kvantitativa intervjuer är mer strukturerade med identiska, specifika frågor till alla 

respondenterna och som ofta har fasta svarsalternativ.  Kvalitativa intervjuer är mer 

flexibla och frågorna kan ändras efter den riktning som respondenten väljer att ta. 

Forskaren vill då ha detaljerade svar och kan ställa nya frågor för att följa upp tidigare 

svar. Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman och Bell (2005) delas in i ostrukturerade 

och semi-strukturerade intervjuer. Den förstnämnda kännetecknas av att forskaren 

bara har minnesanteckningar med ett antal teman och uppmanar respondenten att 

svara fritt men kan ibland ställa följdfrågor. Semi-strukturerade intervjuer innefattar 

ofta en lista på speciella teman, kallad intervjuguide, med en viss ordningsföljd men 

respondenten har möjlighet att svara på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas och ordningsföljden behöver inte följas. Semi-strukturerade 

intervjuer används mer sannolikt om forskaren har ett tydligt fokus samt om en 

undersökning görs på flera enheter.  

Eftersom vår uppsats är av kvalitativ karaktär och vi har studerat ett begränsat antal 

organisationer ansåg vi att intervjuer är ett lämpligt sätt för att studera organisationers 

beslutsprocess och beslutskriterier. På grund av vår kvalitativa karaktär samt att vi har 

syftat till ett leverera detaljerade beskrivningar valdes strukturerade intervjuer bort. Vi 
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har haft ett tydligt fokus och undersökningen har gjorts på flera organisationer. Av de 

anledningarna har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Vi tyckte också att 

det var positivt att semi-strukturerade intervjuer ger respondenterna möjligheten att 

själva formulera sina svar och ge oss information som vi från början inte räknat med. 

Det var även positivt att semi-strukturerade intervjuer är flexibla eftersom ordningen 

på frågorna kan ändras samt att det fanns möjlighet att lägga till frågor under 

intervjuns gång. Det var någonting som vi utnyttjade och det ledde till att vi kunde få 

mer uttömmande svar och minska risken för missuppfattningar, samtidigt som vi 

behöll vårt fokus. 

3.3.2.1 Intervjuguide 

En intervjuguide krävs i de flesta former av kvalitativa intervjuer. Det är lämpligt att 

inledningsvis sätta upp mål för undersökningen och därefter bygga upp olika teman 

som kommer behandlas. De kan sedan utvecklas till konkreta frågor. (Svensson & 

Starrin 1996) Vårt mål med undersökningen var att testa vår modell Beslutsvägen och 

om vårt resonemang om de två olika vägarna, Kustvägen och E6:an kunde bekräftas 

eller förkastas samt vilka beslutskriterier som påverkar beslutet. Innan intervjuerna 

utförs bör intervjuguiden testas (Svensson & Starrin 1996), vilket vi gjorde på en 

tänkbar respondent och därefter justerade vi intervjuguiden. Vår intervjuguide består 

av frågor utefter teman som bygger på Beslutsvägens olika faser (se bilaga 2). Eftersom 

intervjuerna var semi-strukturerade fanns det utrymme för följdfrågor under 

intervjuernas gång för att erhålla så mycket information från respondenterna som 

möjligt. Intervjufrågorna som ställdes syftade till att uppnå vårt mål att testa vår 

modell Beslutsvägen samt vilka beslutskriterier som påverkar beslutet.   

De teman som intervjuguiden baserades på var följande: 

Inledning. Frågorna som vi ställde inledningsvis syftade till att ge oss en överblick 

över organisationen, vem vi talade med samt deras erfarenheter av konferenser. 

Frågan Kan du berätta om en konferens som ni har varit på? ställdes för att se vad 

respondenten spontant berättade. 

Identifiering av beslutskriterier. Frågeställningarna utefter det här temat ställde vi för 

att ta reda på om respondenterna har beslutskriterier vid köp av konferenser, och i så 
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fall vilka, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka kriterierna. Vi ville även ta reda 

på om respondenterna styrs av några centrala avtal eller andra begränsningar vid val 

av konferensanläggning. 

Rangordning av beslutskriteriernas betydelse. Utefter det här temat hade vi 

ambitionen att ta reda på om respondenterna försöker hitta konferensalternativ som 

når upp till alla sina kriterier samt om de anser att några kriterier är viktigare än andra 

och i så fall hur de rangordnas. 

Informationssökning. I de här frågeställningarna syftade vi till att ta reda på hur 

mycket tid de lägger ner på att söka information om olika konferensanläggningar, var 

de söker informationen samt vad som påverkar informationssökningen.  

Utvärdering av alternativ. I temat Utvärdering av alternativ ville vi ta reda på om de 

jämför olika alternativ med varandra och om de i så fall använder sina beslutskriterier i 

det förfarandet. Vi ville dessutom ta reda på hur fasen avslutas och vad som till sist 

avgör vilken konferensanläggning de väljer.  

Minnen och erfarenheter. Här syftade vi till att ta reda på om pilen som går från 

Beslut till Minnen och erfarenheter kan bekräftas och om organisationerna efter att ha 

varit på en konferens tar tillvara på sina nya erfarenheter och sparar det i det 

organisatoriska minnet.  

3.3.2.2 Telefonintervjuer 

Bryman och Bell (2005) skriver om telefonintervjuer och menar på att det är ett bra 

alternativ då tiden och resurserna är begränsade då de är betydligt billigare än 

personliga ansikte-mot-ansikte-intervjuer. En telefonintervju har dessutom fördelen av 

att den är lättare att hantera och eliminerar vissa risker för felkällor. Vid en personlig 

intervju kan till exempel respondenten påverkas av intervjuarens ålder, etniska 

bakgrund och klass vilket gör att respondentens svar kan snedvridas. Nackdelen kan 

vara att intervjuaren inte ser respondentens ansiktsuttryck. 

På grund av vår begränsning i tid och resurser var telefonintervjuer ett bra alternativ 

då vi geografiskt inte ville begränsa oss till organisationer i Kronobergs län och vi inte 

hade resurser eller tid att resa längre sträckor. Telefonintervjuer gav oss möjligheten att 
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studera organisationer som matchar Björkbacken Karaktärshotellets unika profil men 

som är belägna var som helst i Sverige. Vår undersökningsmetod i form av 

telefonintervjuer begränsade möjligheten att notera gester och ansiktsuttryck då vi inte 

såg respondentens ansikte. För att hantera det här var vi extra uppmärksamma på 

pauser, tveksamheter och andra uttryck från respondenten vilket vi dokumenterade 

vid transkriberingen av intervjuerna.  

Genom att använda oss av telefonintervjuer blev vi även begränsade av att endast 

kunna studera vad respondenterna medvetet gör i beslutsprocessen. Vi fick därför, 

med den här metoden, inte reda på vad de omedvetet gör. 

3.3.3 Bearbetning av data 

Intervjuer kan spelas in för att skapa möjligheten att höra svaren igen och erhålla all 

nödvändig information. Christensen et al. (2001) menar att ur ett etiskt perspektiv bör 

respondenterna informeras om att intervjun spelas in och hur den inspelade 

informationen kommer att användas. Innan vi påbörjade varje telefonintervju ställde vi 

frågan om de godkände att vi spelade in intervjun. Vi anar att det finns en risk att 

respondenter under en intervju kan svara annorlunda om de är medvetna om att varje 

ord de säger spelas in. Men eftersom ingen av respondenterna ansåg att 

inspelningsförfarandet var ett problem utan till och med såg det som en självklarhet 

tror vi inte att de svarade annorlunda på grund av inspelningen i det här fallet. Att 

intervjuerna spelades in underlättade för oss även under intervjuerna då vi inte 

behövde ta anteckningar utan kunde vara helt fokuserade på intervjun.  Intervjuerna 

som spelades in transkriberades sedan ord för ord och därefter sammanställdes 

materialet utefter tidigare nämnda teman.  



 

  

41 (67) 

 

4. Empiri: Organisationers väg till beslut 

I det här kapitlet sammanfattas av vårt empiriska material som vi har samlat in genom 

semi-strukturerade telefonintervjuer med organisationer som har liknande profil som vår 

uppdragsgivare Björkbacken Karaktärshotellet. Materialet presenteras utifrån de teman som 

vår intervjuguide bygger på och kopplingen mellan dem och vår modells två vägar, 

Kustvägen och E6:an, kommer att förtydligas och analyseras i nästkommande kapitel. 

4.1 Respondenter 

Empirin grundar sig på intervjuer med följande respondenter: 

 Bonnier Carlsen Bokförlag - Anna Borné Minberger, VD och Förlagschef 

 Bokia - Gunilla Wall, Back Office-ansvarig 

 Författarcentrum Syd - Anna Ahlsmark, Projektledare och Kansliansvarig 

 Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, Niklas Ammert, Prefekt 

 Kulturparken Småland - Erika Månsson, VD och Museichef  

 Växjö Citysamverkan - Rosmarie Lindström, VD  

 Växjö Stadsbiblioteket - Iréne Karlsson, Biträdande bibliotekschef 

4.2 Hur ofta, vilka och varför konferens 

Hur ofta en organisation åker på konferens beror på hur en konferens definieras. Om 

det ses som ett möte som sträcker sig över en halvdag åker organisationerna tämligen 

ofta på konferens. Om det handlar om att åka iväg över en heldag eller att övernatta 

svarar de flesta respondenterna att det sker omkring två gånger om året.  

Vilka i en organisation som åker på konferens varierar ofta beroende på syftet med 

konferensen. Framförallt är det de medarbetarna som sitter i styrelsen, ledningen eller 

den administrativa personalen som är i behov av konferens. 

Organisationers syfte till en konferens varierar. Det kan vara informations- och 

utbildningssyfte där aspekter som rör organisationens verksamhet tas upp. 

”Även om information sker genom andra kanaler möjliggör öga-mot-öga-

information att det går att ställa frågor, kommentera, komma med 

synpunkter och ifrågasätta, vilket öppnar upp för diskussion.” 

                                                     – Niklas Ammert, Linnéuniversitetet 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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Att få organisationen att vidga sina vyer genom att medarbetarna får se nya intressanta 

omgivningar kan vara nyttigt vid utvecklingsarbetet. En konferens ger en organisation 

miljöombyte och medarbetarna får vara på en plats där de kan få lugn och ro. De 

kommer bort från det dagliga arbetet, vilket kan vara mer givande än att vara i 

organisationens egna lokaler. Det kan handla om att de vill se en ny plats och komma 

tillbaka med nya perspektiv. 

Ett annat syfte som förekommer bland respondenterna är team-building för att lära 

känna varandra eller workshops där konferensdeltagarna arbetar i olika grupper och 

diskuterar konkreta frågor. Det kan vara utefter ett tema som till exempel strategi, 

kvalitet samt mål och vision. 

När en organisation anordnar en konferens som de bjuder in andra organisationer till 

kan syftet vara att skapa en mötesplats för organisationer inom samma bransch. En 

konferens kan även arrangeras för att generera nya samarbeten med organisationer 

inom samma bransch och då vara ett tillfälle att synas och presentera sin verksamhet.  

4.3 Identifiering av beslutskriterier 

En organisations beslutskriterier påverkas ofta av konferensens syfte. För en 

organisation grundar sig oftast valet av konferensanläggning på att den ska vara 

lättillgänglig, det ska vara lätt att ta sig dit. Många undviker konferensanläggningar 

där det krävs bil för att nå destinationen, om det däremot finns bra 

kommunikationsmöjligheter behöver det inte vara ett problem att köpa en konferens 

längre bort, såvida organisationen inte begränsas av ekonomiska eller tidsmässiga skäl. 

De ekonomiska skälen kan bero på interna restriktionerna i form av en begränsad 

budget, vilket gör pris till ett viktigt kriterium som kan vara avgörande för det slutliga 

beslutet. I kostnaderna räknar de till exempel in hyra för konferenslokalen, mat samt 

resor till och från konferensanläggningen. Det lyfts även fram att några av 

organisationerna inte vill åka på konferens långt bort då de upplever att det medför 

högre kostnader för arbetstid och de vill inte spendera sin tid på att ta sig till 

anläggningen utan de vill använda den till att träffas och arbeta ihop. Det här är 

anledningen till att organisationer väljer att förlägga sina konferenser i sitt närområde. 

En av organisationerna definierar närområdet som inom en radie på tio mil. Val av 
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plats kan även bero på att det ska gå att kombinera konferensen med ett företagsbesök 

eller träffa potentiella samarbetspartner. Konferenslokalen måste vara tillräckligt stor 

för deltagarantalet och vara av hög kvalitet. Det ska finnas tillgång till väsentliga 

tekniska hjälpmedel så att konferensköparen inte behöver ta med sig sådan utrustning 

själv. Lokalen ska vara utrustad med bra luftkonditionering, bra ljus, och vara allmänt 

funktionell samt handikappanpassad. Möjlighet till anslutande grupprum är också 

någonting som är viktigt så att interaktionerna mellan konferensdeltagarna inte störs.  

En lokal kan väljas för att den är trivsam, trevlig och ligger i en inspirerande miljö samt 

för att service och bemötandet är av hög kvalitet. Om miljön runt omkring är trevlig 

kan den utnyttjas för att ge inspiration och kan då få konferensdeltagarna att tänka på 

nya kreativa sätt då de får en upplevelse som är mer än bara konferensens innehåll. 

Konferensanläggningen och dess personal ska dessutom, enligt respondenterna, vara 

lyhörda och flexibla med att anpassa sig till kundens önskemål.  

Samtliga respondenter anser även att det är väsentligt att konferensanläggningen kan 

erbjuda god mat och fika samt att det är enkelt och ledigt att umgås, vilket förenklar 

nätverkandet som är av stort värde för konferensdeltagarna. En respondent påpekar 

att det ofta är mingeltillfällena och maten som de minns bäst efter en bra konferens, 

därför är det viktigt att det är välplanerat av arrangörerna. En annan viktig del som 

uppskattas är om det finns möjlighet till någon typ av upplevelse när 

konferensdeltagarna är klara med dagens arbete.  

När organisationen själv anordnar en konferens och bjuder in till den beror valet av 

konferensanläggning bland annat på vilka konferensen vänder sig till och att platsen 

har relation till sammanhanget anses då ofta viktigt.  Ett par av respondenterna 

nämner att det är viktigt att konferensanläggningen har en anknytning till sin 

verksamhet.  

”Vi ser gärna att konferensanläggningen har en anknytning till vår 

verksamhet. Det är viktigt att den har ett kulturellt värde.” 

                                                               – Erika Månsson, Kulturparken Småland 

Många av respondenterna nämner att de inte har några interna restriktioner som styr 

valet av konferensanläggning. En respondent nämner att de har avtal med vissa 
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hotellkedjor som ger dem ett reducerat pris, men det hindrar dem inte från att välja ett 

annat alternativ om de önskar det. En respondent nämner att om det finns några 

restriktioner är det endast att välja ett så bra alternativ som möjligt till en så låg 

kostnad som möjligt.  

Många nämner att tidigare erfarenheter av konferenser påverkar vad de anser är 

viktigt vid val av konferensanläggning. Om en organisation har varit på en anläggning 

som de har trivts bra på kan det hända att de väljer den anläggningen nästa gång de 

ska arrangera en konferens och om de inte trivdes väljer de inte det alternativet igen.  

4.4 Rangordning av beslutskriteriernas betydelse 

Om ett konferensalternativ måste nå upp till alla kriterier som en organisation ställt 

upp för att väljas råder det delade meningar om. Vissa respondenter menar att de 

försöker hitta ett konferensalternativ som stämmer väl överrens med allt som de tycker 

är viktigt. Andra respondenter anser att det beror på vad konferensens syfte är. Om det 

är en endagskonferens där de mestadels ska arbeta spelar det inte någon större roll om 

det exempelvis finns rekreationsaktiviteter runt omkring. Det kan dock anses viktigt 

om det är en längre konferens eller en konferens med ett annat syfte så som team-

building.  Organisationer prioriterar således olika kriterier vid olika syften.  

Av de kriterier som organisationerna har, anses några kriterier viktigare än andra. Att 

lokalen håller hög standard, är funktionell eller att kostnaden inte är för hög är 

kriterier som rangordnas högt av respondenterna. Det är även betydelsefullt att 

anläggningen är lättillgänglig för dem som ska delta på konferensen och det ska finnas 

bra kommunikationsmöjligheter. Konferensanläggningen ska dessutom gärna vara 

tilltalande på något sätt, exempelvis att den har en kulturell prägel.  

4.5 Informationssökning 

Majoriteten av respondenterna lägger inte ner särskilt mycket tid på att söka ny 

information om konferensanläggningar inför varje köptillfälle utan grundar sina beslut 

på tidigare erfarenheter. Ett par av respondenterna anger att anledningen till det är att 

de har bra kännedom om vilka konferensanläggningar som finns i närområdet och 

organisationerna har inte tid att åka på längre konferensresor, vilket medför att de 

därför inte har någon anledning att söka efter information. Det finns dock några 
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undantagsfall där respondenterna söker mer information om konferensanläggningar 

än de andra. En av dem berättar att de besöker olika konferensanläggningar och träffar 

de som driver det. Om de inte hittar något alternativ som de tycker om fortsätter de sitt 

sökande efter nya konferensalternativ. De tycker att det är väldigt viktigt att 

anläggningen lever upp till deras kriterier, vilket speglas av tiden de lägger ner på 

informationssökning. De kan ägna två till tre dagar till att söka information och 

utvärdera ett alternativ. Det andra undantagsfallet söker kontinuerligt efter 

konferensalternativ och håller sig informerade om nya valmöjligheter genom, i första 

hand, sitt kontaktnät. En annan respondent berättar att tiden de lägger ner varierar 

beroende på konferensens syfte och storlek. Vid större konferenser är det mer troligt 

att de tar in olika offerter innan de bestämmer sig.  

Det utmärkande sättet som organisationerna söker information om konferensanlägg-

ningar på, är att de frågar andra, både kollegor inom organisationen och vänner 

utanför organisationen, som varit på konferens och lyssnar på deras erfarenheter. De 

ser även tillbaka på organisationens tidigare erfarenheter av konferenser. En annan 

respondent beskriver det som att de med åren har fått en erfarenhetsbank att välja 

konferensalternativ från, så när organisationen har identifierat behoven och kraven för 

den konferens de planerar kan de få en bra överblick över lämpliga alternativ som de 

kan välja mellan. Om inte organisationens interna erfarenhetsbank och kunskap räcker 

till tar de hjälp av en bokningsbyrå. Två av respondenterna berättar att de till viss del 

även söker information på internet, exempelvis på eniro.se, för att undersöka vad det 

finns för konferensmöjligheter.  En av dem börjar med att bestämma i vilken region de 

ska vara och tar därefter in offerter från olika konferensanläggningar. 

4.6 Utvärdering av alternativ 

På frågan om organisationer väger olika valmöjligheter mot varandra utifrån deras 

kriterier svarar några att de gör det. Det kan handla om priset, lokalens kapacitet, hur 

många personer som ska delta på konferensen samt om konferensanläggningen har 

lediga lokaler och hotellrum. De tidigare nämnda kriterierna om anläggningens 

tillgänglighet och standard på mat är även de av värde vid jämförandet av olika 

alternativ. De jämför således de olika alternativen utifrån de kriterierna som de anser 
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är viktiga för att se hur bra alternativen stämmer överens med dem. Andra 

respondenter säger att de inte gör någon utvärdering alls.  

Vad som till sist avgör vad organisationen väljer har de flesta respondenter svårt att 

säga. De vet inte om det är någon speciell parameter som avgör att de ska åka till en 

konferensanläggning istället för en annan. En respondent nämner att de ofta väljer det 

alternativet som är lagom nära, lagom bra samt är ledigt de datum som är aktuella för 

konferensen.  

4.7 Dokumentation av minnen och erfarenheter 

När organisationer har varit på konferens är det endast ett fåtal som fysiskt 

dokumenterar sina nya erfarenheter. De flesta bevarar enbart den nya erfarenheten i 

minnet hos de personer som har deltagit och arbetar i organisationen. En av 

respondenterna berättar att den som har anordnat och är ansvarig för själva 

konferensen brukar föra en dialog med de som har deltagit. Då får de reda på 

synpunkter angående hur konferensen har varit och det tas tillvara på och beaktas 

inför nästa konferensköp. Det här sker dock oftast muntligt och dokumenteras inte 

skriftligt, vilket innebär en risk då anställda kan sluta i organisationen och i så fall går 

den informationen förlorad. En annan respondent instämmer och berättar att om de 

har samarbetat med en annan organisation kring en konferens görs oftast en skriftlig 

utvärdering och de har dessutom ett uppföljningsmöte där de utvärderar konferensen. 

En annan respondent berättar att de på olika sätt utvärderar den genomförda 

konferensen exempelvis genom enkäter bland deltagarna eller i vissa fall i form av 

bilddokumentation. 
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5. Analys: Vägen till beslut 

I det här kapitlet presenterar vi analysen av vår studie och vi har här vår 

problemformulering som utgångspunkt. Med utgångspunkt i empirins olika teman 

analyseras vilken väg organisationer tar till sitt beslut utifrån vår modell Beslutsvägen 

samt vilka beslutskriterier som påverkar deras beslut. 

Problemformulering: 

- Hur kan en modell som belyser beslutskriterier vara utformad?  

- Hur ser organisationers väg till beslut ut vid köp av konferenser och vilka 

beslutskriterier påverkar beslutet? 

 

5.1 Inledningsfaserna i Beslutsvägen 

Oavsett vilken av de två vägarna, Kustvägen eller E6:an, en organisation färdas på 

genomgår de inledningsvis de två första faserna i Beslutsvägen: Medveten om behov 

och Identifiering av beslutskriterier. 

 

 Figur 8. Beslutsvägen – Inledningsfaserna: Medveten om behov och Identifiering av beslutskriterier 

5.1.1 Medveten om behov 

Det som startar beslutsprocessen är att ett behov uppstår, det givna, och att 

organisationen blir medveten om det behovet. Hur ofta det sker beror enligt våra 

respondenter på hur en konferens definieras. Ses konferensen som ett möte som varar 

en halvdag eller kortare har organisationer ganska ofta behov av att köpa en konferens. 

Om det handlar om en heldag eller en konferens med övernattning svarar de flesta 

respondenterna att det behovet uppstår omkring två gånger om året. Det här innebär 

att behovet av konferens uppkommer olika ofta inom organisationer och beror således 

på hur en konferens definieras. Det är alltid viktigt att leva upp till konferensköparnas 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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förväntningar. Men med tanke på att organisationer inte åker på längre konferenser 

särskilt ofta är det i sådana fall extra viktigt att konferensanläggningen lever upp till 

konferensgästernas förväntningar.  Det här kan anses viktigt då det förhoppningsvis 

kan leda till att den köpande organisationen tänker på dem i första hand nästa gång 

behovet av en konferens uppstår. Det kan även leda till att konferensgästerna sprider 

goda omdömen om konferensanläggningen till personer i deras närhet, vilket i sin tur 

kan leda till att fler upptäcker anläggningen.  

Efter att organisationen har blivit medvetna om sitt behov av att köpa en konferens 

definieras syftet och målet med konferensen, det sökta, vilket kan variera från gång till 

gång. Det kan handla om ett informations- eller utbildningssyfte, miljöombyte, team-

building eller work-shops. Eftersom en konferens kan ha många olika syften är det 

viktigt för den säljande organisationen att ha ett brett utbud så de kan möta det 

konferensköparen efterfrågar och har behov av. Utan ett behov av konferens inleds 

inte processen Beslutsvägen, vilket bekräftar fasen Medveten om behov. Om 

organisationer är medvetna om att konferenser finns och att det kan vara en lösning till 

ett problem tyder det här på att tidigare erfarenheter är relaterade till fasen Medveten 

om behov och därmed kan pilen där emellan bekräftas. 

5.1.2 Identifiering av beslutskriterier 

Organisationer identifierar olika beslutskriterier som de anser är viktiga och som kan 

hjälpa till att avgöra hur olika konferensalternativ skiljer sig åt. Minnen och 

erfarenheter från konferenser kan ligga till grund för vilka beslutskriterier som 

identifieras. Identifieringen av beslutskriterier samt att det kan påverkas av minnen 

och erfarenheter kan ske medvetet, vilket bekräftas i svaren från våra respondenter. 

Det skulle även kunna ske omedvetet men det är inte någonting som har kunnat 

undersökas med den metod vi har använt oss av.  

Beslutskriterierna bör vara relaterade till organisationens behov, syfte och mål med 

konferensen. Våra respondenter berättar att de har och använder sig av beslutskriterier 

och att de varierar från gång till gång då de ofta påverkas av konferensens syfte. I och 

med att kriterierna förändras med syftet behöver den säljande organisationen vara 

noggrann med att identifiera vad den köpande organisationens syfte med konferensen 
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är när de säljer in sitt erbjudande. På grund av det här kan den säljande organisationen 

vid ett återköp inte vara säker på att konferensköparen kommer att använda sig av 

samma beslutskriterier och efterfråga samma sak. Därför är det viktigt att den säljande 

organisationen är lyhörd och flexibel med sina erbjudanden, två egenskaper hos den 

säljande organisationen som även nämnts som viktiga av våra respondenter. 

Det är väsentligt för den säljande organisationen att förstå vilka beslutskriterier som 

den köpande organisationen använder sig av för att därmed kunna påverka dem och 

planera effektiva marknadsföringsstrategier. Respondenterna nämner många olika 

beslutskriterier. De som nämns är bland annat att konferensanläggningen ska vara 

lättillgänglig, ha ett rimligt pris, vara välutrustad med funktionella lokaler, erbjuda en 

trevlig atmosfär och god mat. Det uppskattas även om det finns upplevelser och 

aktiviteter att sysselsätta sig med när konferensgästerna inte arbetar och det är 

dessutom positivt om konferensanläggningen har anknytning till den köpande 

organisationens verksamhet. Vilken strategi den säljande organisationen ska använda 

sig av för att påverka köparen på bästa sätt menar vi möjliggörs när de har identifierat 

beslutskriterierna hos den potentiella konferensköparen. Genom att identifiera 

beslutskriterierna är det även möjligt att öka överensstämmelsen med det egna 

konferenserbjudandet. 

Många av respondenterna nämner att tidigare erfarenheter av konferenser påverkar 

vad de anser är viktigt vid val av konferensanläggning. Om en organisation har varit 

på en anläggning som de har trivts bra på kan det hända att de väljer den 

anläggningen nästa gång de ska arrangera en konferens, de svänger då in på E6:an i 

vår modell och tar ett snabbt beslut. Om de däremot har varit på en anläggning som de 

inte har trivts på väljer de förmodligen inte det alternativet igen utan söker vidare efter 

andra alternativ. De tar då Kustvägen där de bland annat spenderar mer tid på att söka 

information och utvärdera sina alternativ. En organisation tar även Kustvägen om de 

inte har någon tidigare erfarenhet av att köpa konferenser eller inte har tillräckligt med 

information om olika konferensalternativ. Innan organisationen tar sig vidare mot 

beslutet via Kustvägen eller E6:an identifierar de sina beslutskriterier, vilket bekräftar 

Beslutsvägens fas Identifiering av beslutskriterier samt pilarna från fasen till de två 

vägarna. Att tidigare erfarenheter från konferenser kan vara relaterade till vilka 
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beslutskriterier som identifieras bekräftar även pilen mellan Minnen och erfarenheter 

och Identifiering av beslutskriterier.  

Hur organisationer kan färdas längs Kustvägen och E6:an kommer nu att analyseras 

vidare i den resterande delen av det här kapitlet. 

5.2 Kustvägen 

Då organisationer har identifierat beslutskriterierna och om de som tidigare nämnt inte 

är nöjda med tidigare erfarenheter, inte har tillräckligt med information eller inte har 

några erfarenheter alls lägger de ner mer tid på att tänka efter vad som är viktigt för 

dem och på att söka information om olika alternativ. Det är någonting som bekräftas i 

de intervjuer som är gjorda då respondenterna genom sina svar beskriver sin väg till 

beslut på det här sättet. De kan då vara i behov av att rangordna beslutskriterierna, 

utifrån vad som är viktigast för dem, för att sedan söka information om olika 

alternativ, för att till sist ta hjälp av beslutskriterierna för att ta beslut om vilket 

alternativ de ska välja. 

 

    Figur 9. Beslutsvägen - Kustvägen   

5.2.1 Rangordning av beslutskriteriernas betydelse 

Det kan vara svårt att hitta ett handlingsalternativ som tillgodoser organisationens alla 

önskningar, vilket leder till att organisationen bör rangordna beslutskriterierna utifrån 

deras relativa betydelse, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Bland de 

tillfrågade respondenterna råder det delade meningar kring om ett konferensalternativ 

måste nå upp till alla deras beslutskriterier. Några av respondenterna påstår att de 

försöker hitta ett konferensalternativ som stämmer väl överrens med alla kriterierna. 

Det kan bero på att de antingen har så få beslutskriterier att de redan i identifieringen 
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av dem endast identifierat de kriterier som är allra viktigast och därmed inte är i behov 

av att rangordna dem eller att de omedvetet rangordnar beslutskriterierna i samband 

med identifieringen av dem. Det här kan kopplas till vårt resonemang om att 

Beslutsvägen inte är linjär utan tematisk och att faserna kan överlappa varandra. De 

respondenter som beskriver att de rangordnar sina kriterier menar att några kriterier är 

viktigare än andra och det varierar med konferensens syfte. Oberoende av syftet med 

konferensen är det några kriterier som rangordnas högre av respondenterna och väger 

tyngre än andra inför beslutet; att lokalen håller hög standard och är funktionell, att 

kostnaden inte är för hög, att maten är god samt konferensanläggningens 

tillgänglighet. Servicen och bemötandet spelar även in, vilket kan grunda sig i egna 

eller andras minnen och erfarenheter av en konferensanläggning och dess personal. Vi 

anser att det är viktigt att den säljande organisationen, i sin kommunikation, lyfter 

fram de kriterierna som konferensköparna rangordnar högt för att kunna influera dem 

på ett effektivt sätt.  

Med tanke på ovanstående om att organisationen anser att några kriterier är viktigare 

än andra kan fasen Rangordning av beslutskriteriernas betydelse bekräftas. 

Undantaget är då organisationen har för få kriterier för att rangordna dem, då de 

istället har ambitionen att få alla kriterier uppfyllda. Eftersom att tidigare erfarenheter 

från konferenser kan ligga till grund för identifieringen av beslutskriterierna är det 

högst troligt att det även kan vara kopplat till rangordningen av beslutskriteriernas 

betydelse, vilket även bekräftar pilen mellan Minnen och erfarenheter och 

Rangordning av beslutskriteriers betydelse. 

5.2.2 Informationssökning 

De identifierade och rangordnade beslutkriterierna underlättar informationssök-

ningen. Informationssökningen sker både internt och externt och det som påverkar 

informationssökningen och dess omfattning är minnen och tidigare erfarenheter av 

konferenser, vilket bekräftas av respondenternas svar i intervjuerna. Det läggs ner mer 

tid och ansträngning på att söka information ju mindre erfarenhet organisationen har 

av konferenser. De ser då tillbaka på vad organisationen har för egna erfarenheter av 

konferenser, intern informationssökning, men det händer även att de frågar andra 

utanför organisationen, extern informationssökning. Att fråga andra, både kollegor 
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inom organisationen och vänner utanför organisationen som varit på konferens och 

lyssnar på deras erfarenheter, är det utmärkande sättet som våra respondenter söker 

information på, vilket visar att de använder sig av både intern och extern sökning. 

Annan typ av extern informationssökning som två av respondenterna nämner att de 

använder sig av för att undersöka vad det finns för konferensmöjligheter är att göra 

sökningar på internet på företagssidor så som eniro.se. Därför anser vi att det är viktigt 

att den säljande organisationen syns och finns tillgänglig på sådana sidor.  

Att den tid organisationer lägger ner på att söka information styrs av minnen och 

erfarenheter av konferenser styrks tydligt av en respondent. Den respondenten 

beskriver hur de först och främst använder sig av en intern erfarenhetsbank och om 

inte den räcker till söker de information externt utanför organisationen, vilket är mer 

tidskrävande. 

Några av respondenterna uttalar tydligare än de andra att de lägger ner mer tid på 

informationssökning. I det ena fallet då organisationen lägger ner mer tid på att söka 

ny information är det på grund av att de anser att det är mycket viktigt att 

konferensanläggningen lever upp till deras kriterier. De söker efter olika alternativ tills 

de hittar ett som når upp till alla deras beslutskriterier, vilket liknar ett satisfierande 

beteende när det kommer till informationssökningen. Här är det tydligt att 

beslutskriterierna fungerar som riktlinje vid informationssökningen, vilket inte på ett 

lika tydligt sätt framkommer i de andra intervjuerna. En annan respondent beskriver 

hur de kontinuerligt söker information genom att hålla sig uppdaterade om nya 

valmöjligheter via sitt kontaktnät. En annan respondent berättar att syftet med 

konferensen styr hur mycket tid de lägger ner på att söka information. Det är troligt att 

de lägger ner mer tid och ansträngning vid större och längre konferenser. En större 

konferens kan till exempel innebära att externa deltagare är inbjudna och det kan då 

antas att mer tid läggs ner då organisationen vill presentera sig från sin bästa sida 

genom att arrangemanget ska hålla hög klass. Om en konferens sträcker sig över flera 

dagar är det även då troligt att det läggs ner mer tid då rekreationsaktiviteter är 

viktigare och helhetsupplevelsen är av större betydelse. Det har således visat sig att 

organisationer som färdas längs med Kustvägen söker information både internt och 

externt om konferensalternativ, vilket innebär att fasen Informationssökning kan 
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bekräftas. Pilen mellan Minnen och erfarenheter och Informationssökning kan 

bekräftas på grund av att organisationerna lägger ner mer tid på att söka information 

ju mindre erfarenhet de har av konferensköp. 

5.2.3 Utvärdering av alternativ 

Utvärdering av de olika handlingsalternativen kan ske allt eftersom nya alternativ 

hittas i informationssökningen. Även det här kan kopplas till vårt resonemang om att 

Beslutsvägen inte är linjär utan tematisk. Det kom fram i fasen Informationssökning att 

varje alternativ kan utvärderas allt eftersom det hittas. En av respondenterna beskriver 

att de söker efter nya konferensalternativ tills de hittar ett som stämmer överrens med 

beslutskriterierna, vilket tyder på att de och om de inte hittar vad de söker fortsätter de 

att söka ytterligare information.  Att organisationer utvärderar under fasen Informa-

tionssökning är någonting som även andra organisationer kan göra, men det kan ske 

omedvetet. Dock är det inte någonting som vi kan bekräfta då det inte har kunnat 

undersökas med den metod vi har använt oss av. 

Att utvärdera konferensalternativen innan köpbeslut nämner några av respondenterna 

att de gör medan andra säger att de inte gör någon utvärdering alls innan köpbeslutet. 

Att de olika valmöjligheterna som hittats vägs mot varandra utifrån beslutskriterierna 

bekräftas av de respondenter som nämner att de medvetet gör en utvärdering av 

konferensalternativen som de finner. De beskriver att de jämför de olika valmöjlighe-

terna utifrån beslutskriterierna för att se hur bra alternativen stämmer överens med 

dem. Till slut väljs det alternativ som bäst kan tillgodose deras kriterier. Vi menar att 

de respondenter som påstår att de inte gör någon utvärdering kan göra det omedvetet. 

Det här borde innebära att fasen Utvärdering av alternativ kan bekräftas eftersom flera 

respondenter säger att de utvärderar olika konferensalternativ och de respondenterna 

som säger att de inte gör det kan tänkas göra det omedvetet. Eftersom 

beslutskriterierna är påverkade av minnen och erfarenheter och de ligger som grund 

till utvärderingen av de olika alternativen, är därmed fasen Utvärdering av alternativ 

kopplad till Minnen och erfarenheter, vilket kan bekräfta pilen mellan de dem.  
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5.3 E6:an 

Efter vår empiriinsamling kan vi nu se att mycket tyder på att om en organisation har 

mycket minnen och erfarenheter av konferenser är det troligt att beslutsprocessen är 

snabbare. De går igenom ett färre antal faser och färdas således på E6:an istället för 

Kustvägen. 

 

 Figur 10. Beslutsvägen – E6:an 

Organisationer kan ha beslutskriterier som de har identifierat genom minnen och 

tidigare erfarenheter, och därmed är de inte behov av att rangordna dem för de vet 

sedan tidigare vad som är viktigast för dem. Deras tidigare erfarenheter spelar då en 

stor roll och det är endast det som påverkar beslutet då de i sådana fall tar E6:an istället 

för Kustvägen. Valet mellan Kustvägen och E6:an beror även på vilket syfte 

konferensen har. En av respondenterna nämner att om syftet är att träffas endast för att 

arbeta spelar det ingen roll om konferensanläggningen erbjuder mer än en fungerande 

funktionell lokal. Om organisationen har minnen och erfarenheter av den typen av 

konferens, väljer de då troligtvis E6:an. Därmed minskar de sin ansträngning vid 

beslutsfattandet på grund av att beslutet helt enkelt endast baseras på tidigare 

erfarenheter av konferensanläggningar. 

I modellen Beslutsvägen förde vi även ett resonemang angående en annan anledning 

till att organisationer väljer E6:an istället för Kustvägen. Anledningen var att 

organisationerna kunde tänkas ha centrala avtal som styrde dem att välja samma 

konferensanläggning för alla sina konferenser. Det har visat sig att ingen av 

respondenterna förkortar sin beslutsväg av den anledningen. Samtliga berättar att de 

inte har några interna restriktioner i form av centrala avtal. En av dem nämner dock att 
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de får ett rabatterat pris hos vissa hotellkedjor men är trots det fria att välja andra 

konferensalternativ. Det här tyder på att organisationer inte leds in på E6:an på grund 

av att centrala avtal tvingar dem att göra det.  

Det finns andra tecken på att organisationer tar sig fram till beslut på E6:an istället för 

Kustvägen. Faktumet att flera respondenter inte lägger ner någon tid på att söka ny 

information om konferensanläggningar inför varje köptillfälle, utan grundar sina 

beslut helt på tidigare erfarenheter, tyder på att de väljer E6:an. Som tidigare nämnt, 

beskriver en av respondenterna att de med åren har fått en erfarenhetsbank med olika 

konferensalternativ. Det kan tolkas som att de, på grund av deras tidigare erfarenheter, 

inte behöver söka ny information utan kan ta beslut endast med hjälp av 

erfarenhetsbanken. Det här innebär att de inte går igenom Kustvägens alla faser utan 

de åker längs E6:an och fattar därmed ett snabbare beslut. Vi tolkar det även som att 

respondenten i det här fallet inledningsvis, innan de har erhållit egna erfarenheter av 

konferenser, tagit Kustvägen men att de med åren gått över till E6:an då deras 

erfarenhetsbank byggts upp.  

En del respondenter berättar som sagt att de inte gör någon utvärdering av olika 

konferensalternativ. Om en organisation inte lägger ner någon tid på att söka efter nya 

alternativ finns det inte heller några nya alternativ att utvärdera. Det här är också ett 

tecken på att vissa respondenter inte tar Kustvägen utan väljer E6:an. Eftersom att 

fasen Utvärdering av alternativ, som organisationen genomgår längs Kustvägen, syftar 

till att även utvärdera nya konferensmöjligheter utesluts den fasen när organisationer 

endast baserar sitt beslut på minnen och tidigare erfarenheter av konferenser som de 

har varit på, och de färdas därmed längs E6:an. 

I vår modell lyfter vi även fram att om en tidigare konferens har levt upp till 

organisationens förväntningar väljs ofta samma konferenserbjudande igen. Även det 

här är någonting som kan bekräftas med empirin som grund då vi har fått fram att om 

organisationen har varit nöjda med en konferensanläggning är det troligt att de väljer 

den igen. Det tyder på att organisationen i så fall tar E6:an och därmed minskar 

ansträngningen genom att välja ett alternativ som baseras på minnen och tidigare 

erfarenheter av konferenser.  Att färdas på E6:an leder då till att beslutsprocessen går 
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snabbare och ett beslut om konferensanläggning kan fattas. Eftersom organisationer 

kan fatta ett beslut på endast minnen och erfarenheter är det av stor vikt att 

konferensgästerna blir nöjda med vistelsen så att konferensanläggningen är det givna 

alternativet vid nästa gång behovet av konferens uppstår. Det kan dock finnas risker 

för köpande organisationer när beslut som enbart baseras på minnen och erfarenheter 

fattas. Om de åker till en konferensanläggning som de tidigare varit nöjda med finns 

det en risk att någonting har förändrats där som gör att förväntningarna inte uppfylls 

och minnen och erfarenheter från den konferensanläggningen behöver korrigeras i 

erfarenhetsbanken.  

I vår modell Beslutsvägen skriver vi att om en organisation har mycket minnen och 

erfarenheter av konferenser är det troligt att beslutsprocessen är snabbare, de går 

igenom ett färre antal faser och tar sig således till beslut längs E6:an istället för 

Kustvägen. Därmed kan E6:an bekräftas.  

5.4 Beslut och dokumentation av minnen och erfarenheter 

 
 Figur 11. Beslutsvägen – Beslut och dokumentation av minnen och erfarenheter 

Oavsett om organisationen väljer Kustvägen eller E6:an når de till sist sin 

slutdestination Beslut. Antingen genomgår de flera faser där de rangordnar 

beslutskriterier, söker information, utvärderar alternativ vilket påverkas av minnen 

och erfarenheter, alternativt baseras beslutet enbart på minnen och tidigare 

erfarenheter. När ett beslut är fattat och konferensen är genomförd har nya minnen och 

erfarenheter bildats. Frågan är hur den här nya informationen lagras. Enligt teorin om 

det organisatoriska minnet kan den lagras både kognitivt och fysiskt. Flera av 

respondenterna lagrar endast sina nya minnen och erfarenheter hos 
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konferensdeltagarna, i det kognitiva minnet. Endast ett fåtal respondenter gör 

skriftliga utvärderingar, enkäter eller bilddokumentation vilket innebär lagring i det 

fysiska minnet. Utvärderingen och dokumentationen kan vara tidskrävande men det 

borde vara värt det då det kan underlätta framtida beslut vilket skulle kunna göra 

beslutsvägen snabbare. Några av respondenterna berättar att anledningen till att det 

sällan görs beror på tidsbrist. Anledningen till det är att det har framkommit att de 

flesta organisationerna inte lägger ner tid på att söka mycket information om nya 

konferensalternativ och därför kan det tänkas att organisationerna inte har möjlighet 

att lägga ner tid på att fysiskt lagra nya erfarenheter heller.  

Trots att alla organisationer inte sparar sina nya minnen och erfarenheter fysiskt, 

sparar organisationerna det kognitivt, både medvetet och omedvetet, vilket sen ligger 

till grund för och påverkar kommande beslut, vilket tydligt har framkommit i 

intervjuerna. Av den anledningen kan därför pilen från Beslut tillbaka till Minnen och 

erfarenheter i Beslutsvägen bekräftas.   

 

  



 

  

58 (67) 

 

6. Slutsats och rekommendationer 

I det här kapitlet presenterar vi vår slutsats som grundar sig i vårt syfte. 

Organisationers väg till beslut beskrivs här med vår modell Beslutsvägen som 

utgångspunkt. Slutsatsen kommer att mynna ut i rekommendationer och förslag på 

framtida studier.    

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva organisationers väg till beslut 

och vad de efterfrågar vid köp av konferenser. Det ska göras genom att utforma en 

modell för beslutsprocessen och empiriskt testa den. 

6.1 Slutsats 

Figur 12. Beslutsvägen – Kustvägen och E6:an 

Utifrån analysen kan vi nu bekräfta vår modell Beslutsvägen och dess två olika vägar 

Kustvägen och E6:an samt kopplingen mellan Kustvägens olika faser och Minnen och 

erfarenheter som finns med längs hela processen. Analysen bekräftar även att 

Beslutsvägen inte är linjär utan tematisk, faserna kan överlappa varandra.  

En organisation färdas längs de två inledningsfaserna Medveten om behov samt 

Identifiering av beslutskriterier, oavsett vilken av de två olika vägarna den sedan tar. 

Det som startar beslutsprocessen är att ett behov uppstår och organisationen blir 

medveten om det. De går sedan in i fasen Identifiering av beslutskriterier där de 

urskiljer olika kriterier som de anser är viktiga vid ett konferensköp och som kan 

hjälpa till att avgöra hur olika konferensalternativ skiljer sig åt.  

Enligt vår studie finns följande beslutskriterier: prisnivån ska vara rimlig, 

konferensanläggningen ska vara lättillänglig, lokalerna ska vara funktionella med 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 
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relevant utrustning, omgivningen ska vara trevlig med möjlighet till upplevelser och 

aktiviteter, maten ska vara god och det är positivt om konferensanläggningen knyter 

an till den köpande organisationens verksamhet. Servicen och bemötandet är även 

viktiga kriterier, vilket kan antas att organisationen får kännedom om genom egna och 

andras minnen och erfarenheter. 

Då organisationer har identifierat sina beslutskriterier och om de inte är nöjda med 

tidigare erfarenheter, inte har tillräckligt med information sedan innan eller inte har 

några erfarenheter alls färdas organisationen längs Kustvägen. De går då in i fasen 

Rangordning av beslutskriteriernas betydelse där de rangordnar vilka kriterier som är 

viktigast inför beslutet. 

I fasen Informationssökning fungerar de identifierade och rangordnade 

beslutkriterierna som riktlinjer och underlättar därmed informationssökningen. 

Sökning av information sker både internt och externt. Det läggs ner mer tid och 

ansträngning på att söka information ju mindre erfarenhet organisationen har av 

konferenser.  

Utvärdering av de olika handlingsalternativen kan ske allt eftersom nya alternativ 

hittas i informationssökningen. De olika konferensalternativen jämförs utifrån 

beslutskriterierna och det alternativ som bäst stämmer överens med dem väljs. 

Om beslutsfattande baseras på endast minnen och erfarenheter tar organisationen 

E6:an istället för Kustvägen och genomgår därmed inte ovan nämnda faser, vilket 

innebär att beslutsprocessen går snabbare. Valet mellan Kustvägen och E6:an beror 

även på vilket syfte konferensen har. Det kan dock förkastas att anledningen till varför 

organisationer väljer E6:an beror på centrala avtal.  

Oavsett om organisationen väljer Kustvägen eller E6:an når de till sist sin 

slutdestination Beslut. När ett beslut är fattat och konferensen är genomförd har nya 

minnen och erfarenheter skapats. Det ligger sedan till grund för och påverkar 

kommande beslut.  
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6.2 Rekommendationer  

Följande rekommendationer riktar sig till vår uppdragsgivare Björkbacken 

Karaktärshotellet och andra liknande organisationer.  

Säljande organisationer bör arbeta med att förstå vilka beslutskriterier som deras 

potentiella kunder använder sig av, för att därefter kunna påverka dem och förbättra 

överrensstämmelsen mellan dem och det egna erbjudandet. Därefter kan de lättare 

planera effektiva marknadsföringsstrategier och lyfta fram de köpande 

organisationernas beslutskriterier i sin kommunikation.  

Säljande organisationer bör dock vara medvetna om att de köpande organisationernas 

beslutskriterier kan variera från gång till gång beroende på konferensköparnas syfte 

med köpet. Därför är det viktigt att den säljande organisationen är lyhörd, identifierar 

syftet med köpet och är flexibla med sina erbjudanden.  

Eftersom att en organisation kan fatta ett beslut på endast minnen och erfarenheter är 

det viktigt att den säljande organisationen lever upp till de förväntningar som den 

köpande organisationen har och ser till att de blir nöjda med köpet. Då kan de bli det 

givna alternativet i den köpande organisationens erfarenhetsbank nästa gång som den 

köpande organisationen ska köpa en konferens. Det kan även leda till att de nöjda 

kunderna sprider goda omdömen om sina köp till personer i deras närhet och eftersom 

många söker information om olika köpalternativ genom att fråga andra, exempelvis 

kollegor och vänner, kan det därför i sin tur leda till att fler upptäcker det alternativet. 

Informationssökning sker ofta på internet på företagssidor så som eniro.se och därför 

rekommenderar vi även att den säljande organisationen syns på sådana sidor.  

Att organisationer ofta fattar beslut baserat på minnen och tidigare erfarenheter är 

någonting som den säljande organisationen kan utnyttja i marknadsföringen. Om en 

organisation trivdes på anläggningen flera år tidigare kan i sådana fall den säljande 

organisationen i sin kommunikation framhäva att det fortfarande är samma 

passionerade ägare som förr och därmed skapa förtroende och konkurrenskraft. Om 

konferensanläggningen däremot har en ny ägare kan det framhävas att denne arbetar i 

den förra ägarens anda om den har varit omtyckt.  
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Ett annat sätt för en säljande organisation att finnas med som ett givet alternativ i de 

köpande organisationernas erfarenhetsbanker är att hjälpa dem med dokumentationen 

av deras nya erfarenheter när de har köpt konferens av dem. Dokumentation är 

någonting som kan vara tidskrävande men som kan underlätta för den köpande 

organisationen nästa gång de ska fatta ett beslut. Det skulle kunna vara allt från att 

hjälpa dem med bilddokumentation vid en konferens till att skicka med en 

informationsbroschyr från konferensanläggningen.  

6.3 Förslag på framtida studier 

I den här studien har vi undersökt vad respondenterna medvetet gör och vad de tror att 

de gör i beslutsprocessen och dragit våra slutsatser utefter det. För framtida studier 

föreslår vi att det undersöks vad som omedvetet görs och vad som faktiskt görs i 

beslutsprocessen, för att få fram en mer säker slutsats med högre trovärdighet. För att 

kunna göra det föreslår vi att det genomförs observationer av flera olika organisationer 

och därmed få en djupare studie inom området. Genom att kombinera flera olika 

metoder, till exempel intervjuer och observationer, skulle det även kunna jämföras vad 

de som är med i beslutsprocessen medvetet gör och tror att de gör, med vad de 

omedvetet gör och faktiskt gör, och därefter dra slutsatser om hur beslutsprocessen 

faktiskt ser ut. Det hade även varit av intresse att studera de personerna i den köpande 

organisationen som är engagerade i beslutsprocessen samt på vilket sätt de är det, för 

att veta vilka som den säljande organisationen ska rikta sig mot för att kunna påverka 

beslutet.  
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Bilaga 1 - Björkbacken Karaktärshotellet 

Anteckningar från intervju med Björkbacken Karaktärshotellets VD Micael Glennfalk, 

Hotellchef Helene Glennfalk och Försäljningschef Anette Möller, den 29 mars 2011. 

1995 öppnades Björkbacken Karaktärshotellet men var då ett vandrarhem och gick 

under namnet Karlavagnen. 1998 blev det ett hotell och 2004 skapades Björkbacken 

Karaktärshotellet för att på så vis skapa en unik profil för hotellet. Under lågsäsong har 

de 10 anställda och under högsäsong har de 60 anställda.  

Micael berättar att problemet beror på deras kommunikation. De som har varit där är 

nöjda, det har de sett från sina egna enkäter när det gäller både konferensgäster och 

sommargäster. Att sommargästerna är nöjda vet de även genom att Astrid Lindgrens 

Värld gör undersökningar varje sommar där de frågar om hotellet de bor på lever upp 

till deras förväntningar. Här har Björkbacken Karaktärshotellet alltid placerat sig som 

det hotell i Vimmerby som bäst levererar det kunden vill ha. Att de är bra på att ta 

hand om sina gäster kan de se genom att de gästerna som en gång varit där ofta 

kommer tillbaka. Hotellet är trestjärnigt, men om det hade ansetts lönsamt enkelt 

kunnat få en stjärna till då de endast saknar dygnet runt öppen reception för att nå det. 

De har en uppskattad restaurang med hemlagad mat, de har investerat i 

kvalitetssängar och de har ett bra ventilationssystem.  

Micael berättar vidare att om det är någonting i undersökningarna eller som deras 

konferensgäster klagar muntligt på agerar hotellet direkt och försöker åtgärda 

klagomålet. Ett exempel är att konferensgästerna upplevde att deras telefoner fungerar 

dåligt. Björkbacken Karaktärshotellet svarar då snabbt med att åtgärda problemet 

genom att investera i en antenn så att telefoner och internetuppkopplingar ska fungera 

utan problem.  Ett annat klagomål är att det finns en viss lyhördhet på hotellet. 

Konferensgästerna störs av barnen som springer i korridorerna. Det här är Micael 

Glennfalk medveten om och därför vill de inte anordna konferenser under 

sommarsäsongen då de hellre fokuserar på barnfamiljerna som besöker Vimmerby. 

Sommarsäsongen sträcker sig från midsommar till den 15 augusti, så under den 

perioden tar de inte emot några konferensgäster.     
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För sina konferensgäster erbjuder hotellet även att arrangera diverse upplevelser 

utanför konferensrummet, exempelvis spa och kräftfiske. Problemet med att erbjuda 

sådana här upplevelser är att det är en otroligt konkurrensutsatt aktivitet. Ett annat 

problem är att de säsongsbetonade och lokala aktiviteterna så som kräftfiske finner de 

en svårighet med att hitta guider till och även att tjäna pengar på då det kräver stor 

volym.  En lösning som Micael ser med det här är att finna partners i Vimmerby som 

de kan samarbeta med för att utföra sådana typer av aktiviteter. Det hade varit bra om 

det hade funnits någon i Vimmerby som hade en sådan verksamhet och utförde 

sådana aktiviteter som deras affärsidé. Under en tid hade hotellet en skådespelare 

anställd som dramatiserade hotellet och var ansvarig för en del av aktiviteterna runt 

omkring konferenserna, det här var dock ekonomiskt olönsamt. I dagsläget har de en 

frilansande skådespelare som de kan ringa in vid större arrangemang. Hotellet ligger 

även nära en golfbana, vilket gör dem till ett billigt golfhotell om man jämför med 

hotellet som finns på golfbanan.  

Deras konkurrenter i Vimmerby är; Hotell Ronja, Fredensborg och Stadshotellet. De 

konkurrerar även med Astrid Lindgrens Näs, Metropol och diverse bygdegårdar som 

endast erbjuder konferensmöjligheter och Astrid Lindgrens Värld som endast erbjuder 

boende.  

Micael menar att deras målgrupp bör vara de som har samma värde som Björkbacken 

Karaktärshotellet. Deras kärnvärden är kultur, historier och berättande och Micael 

menar att det handlar om att finna deras ”tvillingar”, alltså de organisationer som 

överensstämmer med hotellets profil genom att de har samma kärnvärde. Micael 

menar att de måste fråga sig; Hur ska de kommunicera till dem för att nå bästa 

resultat? Vilka verktyg ska de använda sig av? samt Vad är hotellets värde? Micael 

svarar på sina egna frågor med att hotellet har en historia och berättande karaktär 

beläget mitt i Astirid Lindgrens Värld, men vilka gillar historier? Han ger exempel på 

släktforskare och menar att de då kan försöka då nå ut till släktforskarnas Läns- och 

Sverigeförbund. Även andra kulturintresserade människor och pensionärer är 

intressanta att attrahera till hotellet, även om de inte kommer till hotellet i 

konferenssyfte så kan det berätta vidare till sina bekanta om hotellet och på det viset 

kan de få nya gäster.  En annan grupp som de försöker hitta och locka dit är de 
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organisationer som har behov av att ses någonstans mittemellan Sverige största städer. 

Vimmerby ligger mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Organisationer som 

har kontor i de städerna kan då se nyttan av att ses i Vimmerby. 

I dagsläget marknadsför de sin konferensverksamhet genom att deras säljare Anette 

Möller ringer runt till organisationer. De använder sig av lokal TV4-reklam när det är 

REA på sändaren i Västervik, och då varianten ”programmet sponsras av…” och 

därefter visas deras logotyp. De når då ut till cirka 120 000 människor och hotellet 

märker att de här satsningarna gör nytta då efterfrågan ökar en aning efter det. De syns 

även i tidningar som Konferensguiden, Resguiden, Bussguiden och Resmål samt i 

lokaltidningar som Smålands Näringsliv. De skickar även ut nyhetsbrev via e-post till 

gäster som har varit där tidigare och som de nu har i sin kunddatabas. De använder sig 

av Google-annonser och köpta sökord där de är i topp för sökord som till exempel 

”Hotell i Vimmerby”, med syftet att nå besökare till Astrid Lindgrens Värld. 

Marknadsföringen på Google riktar sig således inte alls till konferensgäster. Från ett 

register har de har köpt cirka 3 000 e-postadresser som de kontinuerligt skickar ut 

nyhetsbrev och information till.  Lokalt har de ett samarbete med cirka 15 

organisationer i bygden, vilket de kallar Björkbackens Vänner. Det är ett företagsavtal 

som ger dem rabatter på boende, vilket har skapat en del lokala konferenser. De vill 

skapa medvetenhet hos de organisationerna som finns ”längre bort”, de 

konferensköparna som befinner sig 10 mil eller längre ifrån Vimmerby. Det enda sättet 

som de når ut till de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö eller de 

närliggande större städerna, Linköping, Jönköping, Växjö och Kalmar är genom 

telefonsamtal från deras säljare Anette Möller. Björkbacken Karaktärshotellet är även 

medlem i Sweden Hotels som kan ses som en kvalitetsstämpel då det är en 

rikstäckande hotellkedja med många anslutna hotell. Genom deras nyhetsbrev nås 

cirka 35 000 personer vilket är ännu ett sätt som Björkbacken Karaktärshotellet blir 

uppmärksammat på och genom det samarbetet får de även ner sina kostnader för tvätt 

och mat.    
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Översikt 

Inledning – Kort presentation av respondenten 

Identifiering av beslutskriterier – Organisationens beslutskriterier 

Rangordning av beslutskriteriernas betydelse – Beslutskriteriers relativa relevans 

Informationssökning – Hur mycket och var 

Utvärdering av alternativ – Hur alternativen vägs mot varandra 

Minnen och erfarenheter – Dess påverkan på beslutskriterierna 

Inledning 

Vilken position har du i organisationen? Vad arbetar du med? 

Har er organisation tidigare varit på konferens? 

Kan du berätta om en konferens som ni har varit på? 

Hur bestämde ni er för att ni skulle åka just dit? 

Hur ofta åker organisationen på konferens? 

Vilka i organisationen åker på konferens?  

Varför åker ni på konferens? 

Identifiering av beslutskriterier 

Vad anser ni är viktigt när ni väljer konferensanläggning? (ex. storlek, utrustning, 

upplevelser runt omkring) 

Vad påverkar vad som ni anser är viktigt vid konferensköp? (Hur? Ex. minnen och 

erfarenheter) 

Varierar kriterierna beroende på konferensens syfte? (Hur?) 

Styrs ni av interna restriktioner vid val av konferens? (Hur? ex. pris, avstånd, avtal) 

Rangordning beslutskriteriernas betydelse 

Försöker ni hitta konferensalternativ som når upp till alla era kriterier? (Om ja, slutar 

ni leta efter andra alternativ? Om nej, varför inte?) 

Är några kriterier viktigare än andra? (I så fall vilka och varför?) 

Informationssökning 

Hur mycket tid lägger ni ner på att söka ny information om konferensanläggningar 

inför varje köptillfälle? 

På vilket sätt söker ni information om konferensanläggningar? (Internt och/eller 

externt) 

Utvärdering av alternativ 

Väger ni olika valmöjligheterna mot varandra utifrån era kriterier? (Hur?) 

Vad är det som till sist avgör vad ni väljer? 

Minnen och erfarenheter 

När ni har varit på konferens, tar ni tillvara på era nya erfarenheter av 

konferensanläggningen på något sätt? (Ex. en utvärdering av konferensanläggningen 

som sammanställs)   


